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KATA PENGANTAR 

 
 
Untuk mendukung program internasionalisasi bahasa 

Indonesia, khususnya peningkatan fungsi bahasa Indonesia 

menjadi bahasa resmi di tingkat Asean, Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menyusun Seri Kamus Asean. Kamus ini adalah 

kamus dwibahasa yang disusun secara khusus untuk 

pemelajar BIPA dan dapat menjadi petunjuk praktis dalam 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kamus bahasa 

Indonesia-Khmer ini disusun oleh Ek Sophoeun, El Kriyar, 

dan Keo Veasna. Kamus pemelajar ini berisi lema yang 

berupa kata berfrekuensi tinggi dan lazim digunakan untuk 

komunikasi dalam percakapan. Di dalam kamus ini juga 

disertakan contoh-contoh penggunaan kata untuk memperjelas 

konteks pemakaiannya. Kamus ini berisi 4.926 entri dengan 

penjelasan dan definisi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pemelajar bahasa Indonesia. Selain itu, pada lema disertakan 

pula cara pelafalan dengan menggunakan aksara atau tulisan 

bahasa sasaran untuk memperjelas cara pengucapan. Kamus 

ini dapat menjadi pendamping buku ajar BIPA yang 

diperlukan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. 

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kamboja yang 

telah membantu dan mendampingi kami selama penyusunan 

kamus. 

 

Jakarta, Oktober 2019 

Kepala Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan 

 

 

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. 
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DAFTAR LABEL 

 

Label kelas kata 

 

 

n nomina 

v verba 

a adjektiva 

adv adverbia 

p partikel 

pron pronomina 

num numeralia 
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PEMAHAMAN ABJAD INDONESIA 

ស្វែងយលត់ួអក្សរឥណ្តូ នេវ ៊ី 
     

ABJAD = អក្សរ 
 

KONSONAN = ព្យញ្ជេះ 
A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z     
 

PERSAMAAN KONSONAN = ព្យញ្ជេះស្ែលនវមើេងិព្យញ្ជេះស្មមរ 
C = ច, ជ J = ចយ, ជយ F= ហ្ែ G = ហ្ក, ហ្គ K = ក្ P = ប៉  ព្ 

Q = ក្ T = ត V = ហ្ែ X = វ Z = ហ្ស  

 

 ក្នងភាសាស្មមរ មិេទំលាប់ន្បើ ចយ ជយ ឬ ហ្ក នទ ប៉ ស្េតនោយសារអនក្វរនវរព្ាយាម 
នែើមប៊ី ន្ែើនោយអនក្ោេបនញ្េញវំនលងែូចឬ្វនែៀងបំផ ត 
នទើបព្ាមយក្ការ្បក្បនជើងត្មួត ខាងនលើមក្ន្បើ។ 

 មាេការវរនវរមួយចំេួេ យក្ អក្សរ J ក្នុងភាសាឥណ្តូ នេវ ៊ី ោក្់នវមើេិង វំនលង 
ហ្ស ប៉ ស្េតតាមរយះការវិក្ា េិង ឆ្លងកាត់បទព្ិនសា្េ៏ផ្ទា ល់ ន ើញថាវំនលងអក្សរ 

វំនលង ច, ជ + យ = ចយ ឬ ជយមាេភាព្្វនែៀងជាងនៅេិងអក្សរ J 
នទះជាព្យញ្ជេះផគុំទំងនេះ មិេ្តូវ បាេនេន្បើ្បាវ់ក្នុង ភាសាស្មមរក្៏ព្ិតស្មេ។ 
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 វំនលងអក្សរ G ក្នុងភាសាឥណ្តូ នេវ ៊ី ស្មមរជាទូនៅ មិេន្បើ ហ្ក ន ះនទ ស្ត 

ន្បើនជើងត្មួត “ហ្គ” ស្ែលវំនលងរបវ់វាចូលក្នងវំនលង ្កុ្ម “អូ” 

នហ្ើយមាេវំនលង ង្េ់។ ក្នុងក្រណ្៊ីចំបាច់ នែើមប៊ីព្ាយាមនោយវំនលង G នៅស្ត ង្េ់ 

េិង វថិតក្នុងវំនលង ្កុ្ម “អ” អនក្វរនវរក្ំណ្ត់យក្ នជើងត្មួត ហ្ក 
មក្ន្បើ្បាវ់េិងនែើមយ៊ីស្ចក្ោច់ព្៊ីគ្នន ព្៊ីវំនលងអក្សរ K (ក្) 

ក្៏ែូចជានែើមប៊ីរក្ាវំនលង G នោយ្ងេ់ែស្ែល។ 
VOKAL = ្វះ 

 

A = ោក្ ់ោ 

 

 

I = អ  ិអ ៊ី 
 

U = អ   អ ូ O = អ  អូ 

 

E =  អឹ អឺ នអ ស្អ 

 

 

CATAT = ចំណំ 
NY ny = ញ      

Contoh:  menyanyi = ន្ចៀង (ព្ិតយស្មេស្តព្យញ្ជេះផគុំនេះ មាេវំនលងែូចអក្សរ 
ញ ស្មមរ ស្ត ny មិេោចោក្់នែើមប៊ី្បក្ប នៅខាងច ង ពាក្យែូចអក្សរ “ញ” ស្មមរ 
បាេនទ េឺនៅខាងន្កាយវាស្តងស្តមាេ ្វៈណមួយជាេិចេ។) 
NG ng = ង     Contoh:  mengantuk = ងង យ 

U + A, O, E, I េឺស្តងស្តមាេវំនលងអក្សរ W (វ) បងកប់ ក្នុង្វះ U 

Contoh:  វរនវរ dua ោេថា Duwa (ឌូវា៉ា ) = ២(ព្៊ីរ) 
I + A, O, E,U េឺស្តងស្តមាេវំនលងអក្សរ Y (យ) បងកប់ ក្នុង្វះ I 
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Contoh:  វរនវរ dia ោេថា Diya (ឌ៊ីយ៉ា) = គ្នត់ 
R (រ) នៅខាងច ងពាក្យ្តូវោេនចញវំនលងរេាឺ (ក្នុងវច េ ្ក្ម េិងន្បើ (r) 
ស្ែលបញ្ជជ ក្់ថា ថា្តូវបនញ្េញវំនលង “r” ។ 
S (វ) នៅខាងច ងពាក្យ្តូវោេនចញវំនលង S (វ ៊ីវវវ) ែូចជាទូនៅ្តូវបាេ 
បនញ្េញ ក្នុងភាសា អង់នេលវ។ ក្នងវច េ ្ក្ម េិង ន្បើ (s) ស្ែលបញ្ជជ ក្់ថា 

្តូវបនញ្េញវំនលង ”s” ។ 
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DAFTAR KATA-KATA INDONESIA DAN 

KHMER YANG SAMA ATAU MIRIP BUNYI DAN 

ARTINYA 

 

ពាក្យភាសាឥណ្ឌូ នេវ ៊ីមួយចំេួេស្ែលមាេវនមលង្វនែៀង 
 េិងមាេេយ័្បហាក្់្បស្ហ្លេិងភាសាស្មមរ 

ឥណ្ឌូ នេវ ៊ី/Indonesia 
រនបៀបោេ/Cara 

Baca 

ក្លឹមសារស្មមរ/Khmer 

aneka ោនេកា (ន្ចើេ) អស្េក្ 
angkasa ោំងកាសា ោកាវ 

antara អ ត រ៉ា  អេតរ (អេតរ្ក្វួង) 
asrama ោ្សាម៉ា ោ្វម/ទ៊ីសាន ក្់ោ្វ័យ 

pandita ប៉ាេឌ៊ីតា បណ្ឌ ឹត (ោចរយ 
ក្នុងសាវ ្េឹវត) 

bar បារ បា(ក្ស្េលងក្មាេត) 
bibir ប ៊ីប ៊ីរ បបូរ(មាត់) 
biksu ប ៊ិក្វ   ្ព្ះភិក្ខុវងឃ 

biksuni ប ៊ិក្វ  េ៊ី ្ព្ះភិក្ខេុ៊ី 
bir ប ៊ីរ នបៀរ 

bubur ប ូប ូរ បបរ 
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Perhatikan kata-kata berikut yang memiliki bunyi sama, 

tetapi artinya berbeda 

ស្តវមូ្បយត័នមាេពាក្យឥណ្ឌូ នេវ ៊ីមលះ 
មាេវនមលងែចូឬ្វនែៀងេងិភាសាស្មមរព្តិស្មេស្តមាេេយ័ម វគ្នន ្វឡះ។ 

cakrawala ច្កាវា៉ា ឡា (នវតច) ច្ក្វាឡ 

Cincin ជិេជិេ ចិនញ្េៀេ 
Dolar ែ លាល រ ែ លាល រ 
Dosa ែូសា នទវ (បាប) 
Duta ឌូតា ទូត 
Ganja ហាល េ់ចា ក្ញ្ជា  
Garasi ហាក រ៉ា វ ៊ី ការ៉ា វ់ 

Gas ហាក វ់ ហាគ វ 

Gitar ហ្គ៊ីតារ ហ្គ៊ីតារ 
Gong ហ្គង់ េង (េងន ម្ ះ) 
Putra ព្ ្តា ប ្តា 

Putri ព្ ្ទ៊ី ប ្ត៊ី 
Suami វ ូវា៉ា ម៊ី សាែ ម៊ី 
Kapal កាប៉ាល់ ក្ប៉ាល់ 
Raja រ៉ា ចា រជា 
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ឧទហ្រណ្ែ៍ចូពាក្យខាងន្កាមនេះ៖ 
Bandit ោេថា (បាេ់ឌិត)  
Bunyi kata bandit dalam bahasa Khmer berarti orang yang 

berpengetahuan atau bergelar doktor 

ស្្បស្មមរថា ឧ្ក្ែឹឋជេ មេិស្មេមាេេយ័្វនែៀងេងឹវនមលងភាសាស្មមរថា 
បណ្ឌ ិតអនក្នចះែឹងន ះនទ។ 

Cakap ោេថា (ចកាប់)  
Bunyi kata cakap dalam bahasa Khmer berarti menusuk dan 

memotong  

ស្្បស្មមរថា សាា ត មិេស្មេមាេេយ័ថាន្បើអំនព្ើហ្ិងាចក្ក់ាប់គ្នន ែចូឬ 
្វនែៀងេឹងវនមលងស្ែលនយើងសាត បប់ាេន ះនទ។ 
Coba ោេថា (ចបូា)  
Bunyi kata coba dalam bahasa Khmer berarti masuk ke dalam 

bar 

ស្្បស្មមរថា សាក្លបង ឬ ភលក្រ់វជាតិ 
មិេស្មេមាេេយ័ឬ្វនែៀងពាក្យស្មមរថាចូលបារន ះនទ។  
Cucu ោេថា (ជជូូ)  
Bunyi kata cucu dalam bahasa Khmer berarti rasa asam-asam 

ស្្បស្មមរថា នៅ មិេស្មេមាេេ័យថា ជូ រវជាតិជចូត់ន ះនទ។ 
 

 



1 

A  -  a 

aba-aba  /អាបា-អាបា/ n ការណែនាំ: 
គ្រូបងគ្រៀនបានង្វើការបញ្ជា នូវការងោរពទរ់ជាតិដ
ល់សិកាា កាម; instruktur 

memberikan aba-aba pada 

peserta upacara bendera 

(អ ិនស្ទសរុរទូរ(r) ងមើមងបើរីកាន់ អាបា-អាបា 

បា៉ា ដា ងពើងសើរ(r)តា អ ូបាចារ៉ា  បិនងដរ៉ា ។) 

abad  /អាបាត/់ n 1 សតវតស: 
ពាក់កណ្តា លសតវតស abad 

pertengahan 

(អាបាត់ងពើ(r)ងទើរ៉ា៉ះហាន់); 
2 យ រសម័យមាស abad keemasan 

(អាបាត់ងរើងអមា៉ា សាន់); 3 អាបាត: 
យ រសម័យងមៅ ររឹត abad kegelapan 

(អាបាត់ងរើង្គើឡាប់បា៉ា ន់) 

abadi /អាបាឌិ/ a អមត៉ះ: 
ោៅ នមន សសណ្តអមតៈង ើយ  tidak ada 

manusia yang abadi (ទីដាក់ អាដា 

មា៉ា នូស ីយ៉ា  យ ាំរ អាបាឌិ) 

 

 

 

 

abai, mengabaikan /ងមើង៉ា បីកាន់/  

v 1 ងមើលគ្សាល:  

ោត់ចាញ់ងដាយសាណតោត់ងមើលគ្សាលរូគ្បរួតរប
ស់ោត់  dia kalah karena 

mengabaikan kemampuan 

lawan (ឌយី៉ា  កា ៉ះ កាងរីណ្ត ងមើង៉ា បីកាន់ 
ងរើមា ាំពូវ៉ា ន់ ឡាវ៉ា ន់); 2 មិនយកចិតាទ កដាក:់ 
ប រស់មាា ក់ងន៉ះមិនយកទ កដាក់ពីសញ្ជា បគ្មាមជក់
បារី  pria itu mengabaikan 

tanda "Dilarang Merokok" 

(គ្ពីយ៉ា  អ ីទូ ងមើង៉ា បីកាន់ តានដា "ឌិឡារ ាំរ 
ងមើរ៉ាូក ក") 

abjad  /អាប់់ចាដ/ n អកខរគ្កម:  
ង ៅ្ ៉ះរបស់សិកាខ កាមសិកាខ សាលាគ្តូវបានងរៀបតា
មលាំដាប់អកខរគ្កម nama-nama 

peserta seminar diurutkan 

berdasarkan abjad (ណ្តមា៉ា -
ណ្តមា៉ា  ងពើងសើរ(r)តា ងសើមីណ្តរ(r) 

ឌិអ ូរ តកាន ់ងបើរ(r)ដាសារ(r)កាន ់អាប់ចយ)
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absen   /អាប់សិន/  v អវតាមាន: 
សិសសបីនក់អវតាមានងៅកាុរថ្ងៃងន៉ះ tiga 

orang murid absen hari ini 

(ទីហាគ  អូរ ាំរ មូរីដ អាប់សិន ហារ ីអ ីនី) 

abu  /អាប /ូ n ង ៉ះ: ង ៉ះបារី  abu rokok 

(អាប  ូរ៉ាូក ក់) 

abu-abu  /អាប -ូអាប /ូ n គ្បង ៉ះ 
នរចូលពែ័គ្ប ៉ះងគ្ពា៉ះមានអារមៅែ៏ថាកក់ងតា  
dia meyukai warna abu-abu 

karena berkesan hangat (ឌយី៉ា  
ងមើញូថ្ក វ៉ា រ(r)ណ្ត អាប -ូអាប  ូកាងរីណ្ត 

ងបើរ(r)ងរើសាន់ ហាង៉ា ត់ ) 

acak   /អាចាក់/  a ងដាយថ្ចដនយ: 
ការងគ្ជើសងរីសងដាយថ្ចដនយ pemilihan 

acak (ងពើមីលហីាន់ អាចាក់); 
acak-acakan  /អាចាក់-អចាកាន/់ a 

ណដលោៅ នសណ្តា ប់ធ្នា ប់: 
បនរប់របស់ោត់ោៅ នសណ្តា ប់ធ្នា ប់ 
kamarnya acak-acakan 

(កាមា៉ា រ(r)ញ៉ា  អាចាក់-អាចាកាន់); 

mengacak-acak  /ងមើង៉ា ចាក់/  

v ង្វើឲ្យោៅ នសណ្តា ប់ធ្នា ប់:  

វង្វើឲ្យបនរប់របស់ខ្ុាំោៅ នសណ្តា ប់ធ្នា ប់ dia 

mengacak-acak kamarku 

(ឌីយ៉ា ងមើង៉ា ចាក់-អាចាក់ កាមា៉ា រ(r)រូ) 
acara /អាចារ៉ា / n កមៅវិ្ី: 

ខ្ុាំមានកមៅវិ្ ីងៅយប់ងន៉ះ saya punya 

acara malam ini (សាយ៉ា  ពញូ៉ា  
អាចារ៉ា  មា៉ា ឡាម អ ីនី); 

      pengacara  /ងពើង៉ា ចារ់ា / n ងមធ្នវី:  
នរង្វើការជាងមធ្នវមីាា ក់ងៅកាុរសាា ប័នចាប់មយួ 

dia bekerja sebagai 

pengacara di sebuah firma 

hukum (ឌយី៉ា  ងបើងរើរ(r)ចា ងសើបាថ្្ា 
ងពើង៉ា ចារ៉ា  ឌិ ងសើប ូវ៉ា៉ះ ្វីរ(r)មា៉ា  ្ូ) 

acu, mengacu /ងមើង៉ា ជូ/ v សាំងៅចាំងពា៉ះ; 
សាំងៅងៅងលើ: 
ការគ្សាវគ្ជាវងន៉ះសាំងៅងៅងលើគ្ទីសាីនិយែា សា
គ្សត penelitian ini mengacu 

pada teori semantik (ងប ើងនើលីងទៀន 
អ ីនី ងមើង៉ា ជូ បា៉ា ដា ងតអូរ ីងសើមា៉ា ន់ទិក); 
acuan /អាជវូ៉ា ន/ n ឯកសារងយរ: 
ងសៀវងៅងយរ buku acuan (ប ូរូ 
អាជូវ៉ា ន 
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acuh  /អាជ ៉ះ/ v យកចិតាទ កដាក:់ 
ោត់មិនណដលយកចិតាទ កដាក់ចាំងពា៉ះដាំបូនៅ នឪព ក
មាា យរបស់ោត់ង ើយ  dia tidak 

pernah acuh terhadap 

nasihat orang tuanya (ឌយី៉ា  
ទីដាក់ ងពើរ(r)ណ្ត អាជ ៉ះ ងទើរ(r)ហាដាប់ 
អូរ ាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា ); 
acuh tak acuh   /អាជ ៉ះ តាក ់អាជ ៉ះ/ 
គ្ពងរើយកងែរ ើយ: 
ោត់ហាក់ដូចជាគ្ពងរើយកងែរ ើយចាំងពា៉ះងយបល់រ
បស់ខ្ុាំ dia sepertinya acuh tak 

acuh terhadap usulku (ឌយី៉ា  
ងសើងពើរ(r)ទីញ៉ា  អាជ ៉ះ តាក់ អាជ ៉ះ 
ងទើរ(r)ហាដាប់ អ ូស ូឡាន់រូ); 
mengacuhkan   /ងមើង៉ា ជ ៉ះកាន់/   
v យកចិតាទ កដាក់: 
ង្ត អវីបានជាអាកទាំរអស់ោា មិនយកចិតាទ កដាក់
ចាំងពា៉ះរាំនិតរបស់ខ្ុាំ? mengapa kalian 

tidak pernah mengacuhkan 

pendapatku? (ងមើង៉ា បា៉ា  កាលីយ៉ា ន 
ទីដាក់ ងពើរ(r)ែ៉ះ ងមើង៉ា ជ ៉ះកាន់ ប ិនដាបា៉ា ត់រូ) 

ada  /អាដា/ v រ;ឺ ជា; ងៅ: ខ្ុាំងៅ រ៉ះ saya 

ada di rumah (សាយ៉ា  អាដា ឌី រូម៉ា៉ះ) 

keadaan   /កឺអាដាអាន/ n សាា នភាព: 
សាា នភាពរបស់នររីលអ keadaannya 

baik (ងរើអាដាអានញ៉ា  បាអ ីក); 
 keberadaan  /ងរើងបើរ៉ា ដាអាន/  
n វតាមាន: 
វតាមានរបស់គ្បធ្ននរឺគ្តូវការជាចាាំបាច់ងៅកាុរកិចច
គ្បជ ាំ  keberadan ketua sangat 

dibutuhkan dalam rapat 

(ងរើងបើរ៉ា ដាអាន ងរើទូវ៉ា  សាង៉ា ត់ ឌិប ូទ ៉ះកាន)់; 
mengada-ada  /ងមើង៉ា ដា -ង៉ា ដា/  

v ង្វើងអាយណតមានៗ: ក ាំង្វើងអាយណតមានមាន 
jangan mengada-ada (ចាង៉ា ន ់
ងមើង៉ា ដា-ង៉ា ដា); 

mengadakan   /ងមើង៉ា ដាកាន់/   
v ងរៀបចាំ: ថាា ក់របស់ខ្ុាំនឹរងរៀបចាំការ
បងា ញអាំពីភាពយនា  kelas kami akan 

mengadakan pertunjukan 

drama (ងរើ ៉ះ រីតា អាកាន់ ងមើង៉ា ដាកាន់ 
ងពើរ(r)ទ នជូកាន់ គ្ដាមា៉ា ) 

adalah /អាដា ៉ះ/ v រឺជា: 
ឥែឌូ ងនស ីរឺជាគ្បងទសគ្បជ ាំងដាយងកា៉ះ 
Indonesia adalah negara 
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kepulauan (អ ិនដូងនស ីយ៉ា  អាដា ៉ះ 
ងនើហាគ រ៉ា  ងរើពូងៅវ៉ា ន់) 

adat /អាដាត់/ n គ្បថ្ពែ:ី 
ងយើរគ្តូវណតងោរពគ្បថ្ពែីងៅកាុរតាំបន់ kita 

harus menghormati adat 

lokal (រីតា ហារ ស(s) ងមើរ្ូរ(r)មា៉ា ទី 
អាដាត់  ូកាល់); 

-- istiadat  /អាដាត់ អ ិសរីអាដាត/់ 
គ្បថ្ពែីទាំងនៀមទាំលាប:់ 
ងយើរគ្តូវណតឲ្យតថ្មៃគ្បថ្ពែីតាមតាំបន់ kita 

harus menghargai adat 

istiadat suatu daerah (រីតា 

ហារ ស(s) ងមើរហារ(r)ថ្្ា អ ីសរីអាដាត ់ស ូវ៉ា ទូ 
ដាងអរ៉ះ ); 
beradat  /ងបើរ៉ា ដាត់/  
v មានគ្បថ្ពែីទាំងនៀមទាំលាប់: 
ឥរិយបងរបស់ោត់បានបងា ញថាោត់រឺជាមន សស
ណដលមានមានគ្បថ្ពែីទាំងនៀមទាំលាប់  
sikapnya menunjukkan 

bahwa dia seorang yang 

beradat (ស ីកាបញ់៉ា  ងមើន នជូកាន់ ប៉ះវ៉ា  
ឌីយ៉ា  ងសើអូរ ាំរ យ ាំរ ងបើរ(r)អាដាត់) 

adik /អាឌិក/ n បអនូគ្បុស/បអូនគ្សី: 
ខ្ុាំមានបអូនគ្បសុមាា ក់និរបអូនគ្សីពីរនក់ aku  

memiliki satu orang adik 

laki-laki dan dua orang adik 

perempuan (អារ ូងមើមីលិរី សាត់ទូ 
អូរ ាំរ អាឌិក ឡារ-ីឡារី ដាន ់ឌូវ៉ា  អូរ ាំរ 
អាឌិក ងពើងរីមពូវ៉ា) 

adil  /អាឌិល/ a យ តាិ្ម: ងៅគ្កមគ្តូវណតយ តាិ្ម 
seorang hakim harus adil 

(ងសើអូរ ាំរ ហារីម ហារ ស(s) អាឌិល); 

pengadilan  /ងពើង៉ា ឌិឡាន/់  
n ត លាការ; សាវណ្តការ: 
សាកសីកាំព របកគ្សាយនូវអវីណដលោត់បានដឹរងៅចាំ
ងពា៉ះម ខសាវណ្តការ saksi tengah 

menguraikan kesaksiannya di 

hadapan pengadilan (សាក់ស  ី
ងទើរ៉ា៉ះ ងមើរូថ្រ៉ាកាន ់ងរើសាក់ស ីយ៉ា នញ៉ា  ឌិ 
ហាដាប់បា៉ា ន់់ ងពើង៉ា ឌិឡាន់) 

adu, adu penalti   /អាឌូ ពីណ្តល់ទ/ី  
n ស  តងប៉ាណ្តល់ទី: 
ក្លឹបបាល់ទត់ងពើតស ីចាបានយកឈ្ា៉ះងលើកៃឹបបា
ល់ទត់អាងរមា៉ា ងដាយបាល់ងប៉ាណ្តល់ទី 
Persija berhasil 

mengalahkan Arema lewat 

adu penalti  

(ងពើស ីចាក់ ងបើរ(r)ហាស ីល ងមើង៉ា  ៉ះកាន់ 
អាងរមា៉ា  ង វ៉ា ត់ អាឌ ូងពណ្តល់ទី);
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mengadu  /ងមើង៉ា ឌូ/ v 1 ងោ៉ះ 
ពួកងរបានងលើកណកវរបស់ពួកងររូចង្ើយពួកងរ
ងោ៉ះវបនរ ប់មកពួកងរ ឹកវ mereka 

mengangkat gelas mereka, 

mengadunya, kemudian 

meminumnya (ងមើងរកា ងមើង ាំរកាត់ 
ង្គើឡាស់(s) ងមើងរកា ងមើង៉ា ឌូកាន់ ងរើមូឌីយ៉ា ន 
ងមើមីន មញ៉ា ); 2 ជល:់ 
យ វជនទាំរពីរនក់ងន៉ះកាំព រជល់មាន់របស់ពួកងរ 
kedua pemuda itu mengadu 

ayam mereka (ងរើឌូវ៉ា  ងពើមូដា អ ីទូ 
ងមើង៉ា ឌូ អាយ ាំ ងមើងរកា); 

mengadukan  /ងមើង៉ា ឌូកាន់/  
v  ្តឹរ: 
ោត់បាន ាឹរថាា ក់ងលើរបស់ោត់ងៅត លាការ  
dia mengadukan atasannya 

ke pengadilan (ឌីយ៉ា  ងមើង៉ា ឌូកាន់ 
អាតាសាន់ញ៉ា  ងរើ ងពើង៉ា ឌិឡាន់) 

aduk /អាឌ ក/ v គ្ក ុក: 
គ្កល កងគ្រឿរតាាំរអស់ងដាយយឺតៗ aduk 

semua bahan perlahan-lahan 

(អាឌ ក ងសើមូវ៉ា  បាហាន់ ងពើរ(r)ឡាហាន់-
ឡាហាន់); 
 

mengaduk(-aduk)   /ងមើង៉ា ឌ ក/  
v គ្ក ុក: មា៉ា ក់ោត់គ្ក ុកងគ្រឿរទាំរអស់ ibu  

mengaduk-aduk semua ba-

han (អ ីប ូ ងមើង៉ា ឌ ក-អាឌ ក ងសើមូវ៉ា  បាហាន់) 
agak  /អាហាា ក/់ adv ទាំរគ្សុរ; លៅម; 

ហាក់ដូចជា: សាំែួរងន៉ះហាក់ដចូជាពិបាក់បនាចិ 
pertanyaan itu agak sulit 

(ងពើរ(r)តាញ៉ា អាន អ ីទូ អាហាា ក់ ស ូលីត) 
agama /អាហាា មា៉ា /n សាសន: សាសនឥសាៃ ម 

agamanya Islam (អាហាា មា៉ា ញ៉ា  
អ ីសសាៃ ម) 

agar /អាហាគ រ(r)/ p ងដើមប:ី 
ងដើមបីថ្វឆ្លៃ តងយើរគ្តូវណតខាំពាយមងរៀនសូគ្ត 
agar pintar, kita harus rajin 

belajar (អាហាា រ(r) ពិនតារ(r) រីតា 

ហារ ស(s) រ៉ា ជិន ងបើឡាចារ(r)) 

agar-agar  /អាហាគ រ-អាហាគ រ/ n ចា  ្ួយ: 
ចា  ្ួយមាន រុកនូវជាតិសរថ្សណដលលអសគ្មាប់ររ
កាយ agar-agar mengandung 

serat yang baik bagi tubuh 

(អាហាា រ(r)-អាហាា រ(r) ងមើង៉ា ន់ឌ រ ងសើរ៉ា ត់ 
យ ាំរ បាអ ីក បា គ្ី ទូប  ៉ះ)
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agun, agunan  /អា គ្ូណ្តន់/ n វតាុបញ្ជច ាំ: 
 រ៉ះងន៉ះគ្តូវបានមាច ស់របស់វយកង្វើជាវតាុបញ្ជច ាំ 
rumah tersebut dijadikan 

agunan oleh pemiliknya (រូម៉ា៉ះ 
ងទើរ(r)ងសើប  ត ឌិចាឌិកាន់ អា គ្ូណ្តន ់អូងល៉ះ 
ងពើមីលិរញ៉ា ) 

agung /អា គ្ុរ/ a ដ៏ខពរ់ខពស់: 
ោត់គ្តូវបានងរចាត់ទ កដូចជាង្្ៀវងសាច dia 

diperlakukan bagai seorang 

tamu agung (ឌយី៉ា  ឌិងពើរ(r)ឡារូកាន់ 
បាថ្្គ ងសើអូរ ាំរ តាម ូអា គ្ុរ); 
keagungan  /ងរើអា គ្ូង៉ា ន់/ n 

ភាពអសាច រយ: រាំនូររបស់ោត់រំងលចនូវភាពអសាច រយ 
lukisannya memancarkan 

keagungan (លូរសីាន់ញ៉ា  
ងមើមា៉ា ន់ចារ(r)កាន ់ងរើអា គ្ូង៉ា ន់); 
mengagungkan  

 /ងមើង៉ា ្គុរកាន់/ v ង្វើឲ្យងាាំងងាើន: 
ោត់បានដងមាើនគ្ព៉ះជាមាច ស់ងៅកាុរអ្ិដាា នរបស់
ោត ់dia mengagungkan Tuhan 

dalam doanya (ឌីយ៉ា  ងមើង៉ា ្គុរកាន់ 
ទូហាន់ ដាឡាម ដូអាញ៉ា ) 

 

ahli /អ៉ះល/ី 1 n អាកជាំនញ: អាកជាំនញភាសា 

ahli bahasa (អ៉ះលី បាហាសា);  

2 a អៅកជាំនញ: 
ោត់រឺជាអាកជាំនញខារណ ាកស ខភាព dia 

seorang ahli dalam hal 

kesehatan (ឌីយ៉ា  ងសើអូរ ាំរ អ៉ះល ី

ដាឡាម ហាល់ ងរើសីហាតាន់); 

-- waris  /អ៉ះល ីវ៉ា រិស/ អាកសារមរតក: 
ោត់រឺជាអាកសារមរតកណតមាា ក់ោត់ងៅកាុរគ្រួសាររ
បស់ោត់ dia ahli waris tunggal 

di keluarganya (ឌយី៉ា  អ៉ះល ី

វ៉ា រីស(s) ទ រហាា ល ់ឌិ ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា ញ៉ា ) 

air /អាយីរ(r)/ n ទកឹ: ទកឹស ទធ air 

mineral (អាយីរ(r)ងម៉ាងនើរ៉ា ល)់; 

-- kencing  /អាយីរ(r)/ ទឹកងនម: 
ទឹកងនមអាចជាសូចនករថ្នសាា នភាពស ខភាពរប
ស់ររកាយ air kencing bisa 

menjadi indikator dari 

kondisi kesehatan tubuh 

(អាយីរ(r) កឹនជិរ ប ៊ីសា ងមើនចាឌិ 
អ ិនឌិកាតូរ(r) ដារី ងរើសីហាតាន់ ទូប  ៉ះ);
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-- ketuban  /អាយីរ(r) ងរើទូបាន់/   
ទឹកងភាៃ ៉ះ 
ការចាប់ង រើមថ្នដាំងែើរថ្នការសាំរលកូនរឺគ្តូវបាន
សមាគ ល់ងដាយការណបកបាក់នូវទឹកងភាៃ ៉ះ awal 

dari proses persalinan 

ditandai dengan air ketuban 

yang pecah (អាវ៉ា ល់ ដារី គ្បូណសសស(s) 

ងពើរ(r)សាលីណ្តន ់ឌិតានថ្ដ ងឌើង៉ា ន់ អាយីរ(r) 

ងរើទូបាន់ យ ាំរ ងពើច៉ះ); 

-- liur /អាយីរ(r) លីយូរ(r)/  ទកឹមាត់: 
ករវ៉ះកាុរការ លិតទឹកមាត់អាចង្វើឱ្យមាត់សៃួត 
produksi air liur yang sedikit 

bisa membuat mulut kering 

(គ្បូឌ កស  ីអាយីរ(r) លីយូរ(r) យ ាំរ 
ងសើឌិរិត ប ៊ីសា ងមើមប ូវ៉ា ត មូល ត ងរើរិរ); 

-- mata  /អាយីរ(r) មា៉ា តា/ ទឹកណ្ាក 

ajaib /អាចាអ ីប/ a ដ៏អសាច រយ: 
អពភូតង្ត ដ៏អសាច រយ peristiwa yang 

ajaib (ងពើរីសរីវ៉ា  យ ាំរ អាចាអ ីប) 

ajak, mengajak  /ងមើង៉ា ចាក/់ v បបួល: 
នរបានបបួលខ្ុាំងៅងមើលការគ្បរ ាំតស្ទនាីជាមួយនរ  

dia mengajak saya menonton 

konser bersamanya (ឌយី៉ា  
ងមើង៉ា ចាក់ សាយ៉ា  ងមើែ នត ន កន់ងសើរ(r) 

ងបើរ(r)សាមា៉ា ) 

ajar, belajar /ងបើឡាចារ(r)/ v ងរៀន: 
ោត់កាំព រណតហាត់ងរៀនងលរ គ្ីតា dia 

sedang belajar bermain gitar 

(ឌីយ៉ា  ងសើដាាំរ ងបើឡាចារ(r) ងបើរ(r)មា៉ា អ ិន 
្គីតារ(r)); 

mempelajari  /ងមើមងពើឡាចារី/ v 
ងរៀន:ោត់ចាប់អារមៅែ៍កាុរការងរៀនភាសាកូងរ៉ា  
dia tertarik mempelajari 

bahasa Korea (ឌីយ៉ា  ងទើរ(r)តារិក 
ងមើមងពើឡាចារី បាហាសា កូងរៀ ); 
mengajar /ងមើង៉ា ចារ(r)/ v បងគ្រៀន: 
ងលាកគ្រូបងគ្រៀនសិសសងៅកាុរថាា ក់ guru 

mengajar murid di kelas (រូរ ូ
ងមើងរើចារ(r) មូរីត ឌី ងរើឡាស់(s) ); 

pelajar  /ងពើឡាចារ(r)/ n សិសស: 
អាកងរៀនតស្ទនាី pelajar musik 

(ងពើឡាចារ(r) មូសិក);
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pelajaran /ងពើឡាចារ៉ា ន/់ n ងមងរៀន: 
្ូមិវទិារឺជាងមងរៀនណដលខ្ុាំចូលចិតាជារងរ 
geografi adalah pelajaran 

favoritku (ង្គអូស្ទហាា ្វី អាដា ៉ះ 
ងពើឡាចារ៉ា ន់ ង្វវ៉ាូរីត សាយ៉ា ) 

aju, mengajukan  /ងមើង៉ា ជូកាន់/ v ងសាើ: 
ពួកងរបានដាក់សាំងែើស ាំង្វើគ្បូប ូសូល 

mereka mengajukan proposal 

kegiatan (ងមើងរកា ងមើង៉ា ជូកាន់ គ្បូប៉ាូសាល 

ងរើកាតាន់); 
pengajuan  /ងពើង៉ា ជូវ៉ា ន/ n សាំងែើ: 
សាំងែើស ាំង្វើលិខិតឆ្ៃរណដន pengajuan 

permohonan paspor (ងពើង៉ា ជូវ៉ា ន 
ងពើរ(r)ម៉ាូ្ូណ្តន់ បា៉ា សពរ(r)) 

akal /អាកាល់/ n 1  រាំនិត: រាំនិតលអ akal 

sehat (អាកាល់ ងសហាត់); 2 លបិច: 
ោត់ណតរណតមានលបិចងឌើមបីងបាកគ្បាស់អាកដ៏ថ្ទ 

dia selalu memiliki akal 

untuk menipu orang (ឌយី៉ា  
ងសើឡាលូ ងមើមីលិរី អាកាល់ អ  នទ ក ងមើនីពូ 
អូរ ាំរ); 
-- bulus /អាកាល់ ប ូល ស(s)/  

ឧបាយកល 

akal-akalan  /អាកាល់-អាកាឡាន់/  
n លបិច; ឧបាយកល: 
ងន៉ះគ្ោន់ណតជាលបិចរបស់ោត់ណតប៉ា ងណ្តណ ៉ះ itu 

hanya akal-akalannya saja 

(អ ីទ ូហាញ៉ា  អាកាល់- អាកាឡាន់ញ៉ា  សាចា); 

berakal  /ងបើរ៉ា កាល់/  

v មានវិចាច រែញ្ជា ែ: 
ភាវៈណដលមានវចិាច រែញ្ជា ែ makhluk 

berakal (មា៉ា ក់ល ក ងបើរ(r)អាកាល់); 

mengakali  /ងមើង៉ា កាលី/ v ង្វើលបិច: 
វបានងគ្បើលបិចចាំងពា៉ះចាប់ណដលមានជា្រមាន 
dia mengakali sistem yang 

berlaku (ឌយី៉ា  ងមើង៉ា កាលី ស ិសរិម យ ាំរ 
ងបើរ(r)ឡារូ) 

1akan  /អាកាន់/ v នឹរ: នរនឹររំ dia akan 

menari (ឌីយ៉ា  អាកាន់ មនិចារី); 
seakan-akan  /ងសើអាកាន់-អាកាន់/ 
adv ហាកប់ីដូចជា: 
វង្វើឬកពារហាក់បីដចូជាមិនសាគ ល់ខ្ុាំ dia 

bersikap seakan-akan tidak 

mengenaliku (ឌយី៉ា  ងបើរ(r)ស ីកាប់ 
ងសើអាកាន-់អាកាន់ ទីដាក់ ងមើងរើណ្តល់រូ)
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2akan  /អាកាន់/ p អាំពី: 
ខ្ុាំង្ៃចអាំពីសនារបស់ខ្ុាំថាងៅជួបោត់ងៅរងសៀល
ងន៉ះ aku lupa akan janjiku 

untuk menemuinya sore ini 

(អារ ូលូបា៉ា  អាកាន់ ចាន់ជីរូ អ  នទ ក 
ងមើងនើម យញ៉ា  សូងរ អ ីនី); 

-- tetapi   /អាកាន់ ងទើតាពី/  ក៏ប៉ា ណនា: 
ថាា ក់របស់ងយើរគ្តូវបានដាក់កិចចការងរ រ៉ះកាលពី
មសិលមិញ។ ក៏ប៉ា ណនា ខ្ុាំង្ៃចង្វើវ kelas 

kami diberi pekerjaan rumah 

kemarin. Akan tetapi, aku 

lupa mengerjakannya 

(ងរើឡាស់(s) កាម ីឌិងបើរ ី ងពើងរើរ(r)ចាអាន 
រូម៉ា៉ះ ងរើមា៉ា រិន អាកាន់ ងទើតាប់ពី អារ ូលូបា៉ា  
ងមើងរើរ(r)ចាកាន់ញ៉ា ) 

akar  /អាក់  ្រី(r)/ n ឬស; គ្ប្ព: ឬសងឈ្ើ 
akar pohon (អាងរើរ(r)ប៉ាូ្ ន); 

berakar  /ងបើរ(r)អាកាល់/ v ចាកឫ់ស: 
ពាកយសាំដីរបស់ឪព កមាា យរបស់ោត់បានចាក់ឫស
ងៅកាុរដួរចិតារបស់ោត់ kata-kata 

orang tuanya berakar di 

pikirannya (កាតា -កាតា អូរ ាំរ ទវូ៉ា ញ៉ា  
ងបើរ(r)អាការ(r) ឌិ ពីរីរ៉ា ន់ញ៉ា ) 

akhir  /អាក់  ្ីរ(r)/ n ទីបញ្ចប;់ ច រ: ច រឆ្លា ាំ 
akhir tahun (អាក់  ្ីរ(r) តា  ្ ន); 
-- pekan  /អាក់្ីរ(r) ងពើកាន់/ 
ច រសបាា ្:៏ 
ពួកងយើរឈ្ប់សគ្មាក់ងៅច រសបាា ្៏ kami 

berlibur akhir pekan (កាម ី
ងបើរ(r)លីប ូរ(r) ឌិ អាក់្ីរ(r) ងពើកាន់); 
akhirnya  /អាក់្ីរ(r)ញ៉ា /  adv 

ទីបាំ  ត: 
ទីបាំ  តោត់ទទួលបានជ័យជាំន៉ះកាុរការគ្បកួត 
akhirnya dia berhasil 

memenangkan pertandingan 

(អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  ឌីយ៉ា  ងបើរ(r)ហាស ីល 

ងមើងមើណ្តាំរកាន ់ងពើរ(r)តាន់ឌិង៉ា ន់); 
berakhir  /ងបើរ(r)អាក់្ ីរ/ v បញ្ចប:់ 
ងរឿរងន៉ះបញ្ាប់ងៅងដាយភាពងសាកងៅ 

ceritanya berakhir 

menyedihkan (ងចើរីតាញ៉ា  ងបើរ៉ា ក់ 
ងម ើងញើឌិ៉ះកាន់); 
terakhir  /ងតើរ៉ា ក់្ ីរ(r)/ a ច រងគ្កាយ: 
ការជូបជ ាំងលើកច រងគ្កាយ  pertemuan 

terakhir (ងប ើរ(r)តឺមូវ៉ា ន 
ងតើរ(r)អាក  ្ីរ(r))
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akibat  /អារីបាត់/ n ងដាយសា: 
មន សសរប់លាននក់បានសាៃ ប់ជាងរៀររល់ឆ្លា ាំងដា
យសារជាំរឺគ្រនុចាញ់ jutaan orang 

mati setiap tahun akibat 

malaria (ជូតាអាន អរូ ាំរ មាទ ីងសើទីយ៉ា ប 
តា  ្ ន អារីបាត់ មា៉ា ឡារីយ៉ា ); 
akibatnya /អារីបាត់ញ៉ា / n លទធ លវ: 
ងដាយសារណតឥរិយបទរបស់ោត់ោត់គ្តូវណតទទួល
យកលទធ លរបស់វ karena tingkah 

lakunya, dia harus menerima 

akibatnya (កាងរីណ្ត ទិរក៉ះ ឡារូញ៉ា , 
ឌីយ៉ា  ហារ ស(s) ងមើងនើរីមា៉ា  អារីបាត់ញ៉ា ); 
berakibat  /ងបើរ(r)អារីបាត់/  
v បានង្វើឲ្យ: 
ងគ្ោ៉ះថាា ក់ងន៉ះអាចង្វើឲ្យងគ្ោ៉ះថាា ក់ដល់ជីវតិ 
kecelakaan itu bisa saja 

berakibat lebih fatal 

(ងរើងជើឡាកាអាន អ ីទូ ប ៊ីសា សាចា 
ងបើរ(r)អាក់្ីរ(r) ងលើប  ៉ះ ហាវ តាល់); 

mengakibatkan  /ងមើង៉ា រីបាត់កាន់/ 
v បានង្វើឲ្យ: 
ការងកើនង ើរនូវតថ្មៃងគ្បរសាាំរវបានង្វើឲ្យងកើន
ង ើរនូវតថ្មៃរបស់របរចាាំបាច់គ្បចាាំថ្ងៃ  

kenaikan harga bensin 

mengakibatkan 

meningkatnya harga barang 

keperluan sehari-hari 

(ងរើថ្ែកាន់់ ហារ(r)ហាា  បិនស ិន 
ងមើង៉ា រីបាត់កាន់ ងមើនិរកាត់ញ៉ា  ហារ(r)ហាា  
បារ ាំរ ងរើងពើរលូវ៉ា ន ងសើហារី-ងសើហារី) 

akomodasi  /អាកូម៉ាូដាស ី/ n កណនៃរទទួលទន 
និរកណនៃរសាា ក់ងៅ: 
គ្បាសាទបូរូប ូឌូគ្តូវបានបាំពាក់ងដាយ
កណនៃរសាា ក់ងៅនិរកណនៃរទទួលទន Candi 

Borobudur dilengkapi 

dengan akomodasi (ចានឌ់ី 
បូរ៉ាូប ូឌូរ(r) ឌិ ឹរកាពី ដឺង៉ា ន់ អាកូម៉ាូដាស )ី 

akrab  /អាគ្កាប/់ a ជតិសាិទធ: 
ោត់ពិតជាសាិទធសាា លជាមួយកូនគ្បសាររបសោ់ត់ 
dia sangat akrab dengan 

menantunya (ឌយី ាំ សាង៉ា ត់ អាគ្កាប់ 
ងឌើង៉ា ន់ ងមើណ្តន់ទូញ៉ា ) 

aksen  /អាក់សិន/ n ការងលើកដាក់សងមៃរ; ត រ: 
ត រជាវ  aksen Jawa (អាក់សិន ចាវ៉ា ) 

aksi  /អាក់ស /ី n សកមៅភាព: 
សកមៅភាពថ្រអងគ សងវកិារគ្តូវបានង្វើង ើរងដាយ
សិសសនិសសិត 
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aksi pengumpulan dana 

dilakukan oleh mahasiswa 

(អាក់ស  ីងពើរ មពូឡាន់ ដាណ្ត ឌិឡារូកាន់ 
អូងល៉ះ មា៉ា ហាស ីសាវ  ); 
beraksi  /ងបើរ៉ា ក់ស ី/ v ង្វើសកមៅភាព: 
វនឹរគ្បញប់គ្ត បម់កង្វើការង ើរវញិបនរ ប់ពីជា
ពីរបួស ia  akan segera kembali 

beraksi setelah pulih dari 

cedera (យ៉ា  អាកាន់ ងសើង្គើរ៉ា  ងរើមបាល ី

ងបើរ(r)អាក់ស  ីងសើងទើ ៉ះ ពូលិ៉ះ ដារី ងជើងឌើរ៉ា ) 

akta  /អាក់តា/ n ប័ែណ : 
ងលាកឪព ករបស់ខ្ុាំកាំព រង្វើបែ័ណកាន់កាប់ដី 
ayah sedang membuat akta 

tanah (អាយ៉ា៉ះ ងសើដា៉ា ាំរ ងមើមប ូវ៉ា ត់ អាកត់ា 

តាែ៉ះ); 
-- jual beli   /អាក់តា ជូវ៉ា ល ងបើល/ី 

លិខិតលក់ដូរ: 
ការលក់ដូរងន៉ះមិនមានភាា ប់មកជាមួយនូវលិខិតល
ក់ដូរង ើយ  transaksi ini tidak 

disertai akta jual beli 

(គ្តានសាក់ស  ីអ ីនី ទីដាក់ ឌិងសើរ(r)ថ្ត 
អាក់តា ជូវ៉ា ល ងបើល)ី; 

-- kelahiran  /អាក់តា ងរើឡា្ីរ៉ា ន/់ 
សាំប គ្តកាំងែើត:  

ឪព កខ្ុាំង្វើសាំប គ្តកាំងែើតឲ្យបអូនខ្ិិំ ayah 

membuat akta kelahiran adik 

(អាយ៉ា៉ះ ងមើមប ូវ៉ា ត អាក់តា ងរើឡា្ីរ៉ា ន់ 
អាឌិក); 
-- nikah  /អាក់តា នីក៉ះ/ 
សាំប គ្តអាពា្៏ពិពា្:៏ 
ពួកងយើរទទួលបានសាំប គ្តអាពា្៏ពិពា្៏ពីអាជ្ា
្ម៍ kami menerima akta nikah 

dari petugas (កាមី ងមើងនើរីមា៉ា  អាក់តា 

នីក៉ះ ដារី ងពើទូហាា ស(់s)); 

-- notaris  /អាក់តា ែូតារីស(s)/ 

លិខិតចាប:់ 
ពូរបស់ខ្ុាំោត់បានង្វើលិខិតចាប់សគ្មាប់គ្កមុ  ្ នរ
បស់ោត់ paman membuat akta 

notaris untuk perusahaannya 

(បា៉ា មា៉ា ន់ ងមើមប ូវ៉ា ត អាក់តា ែូតារីស(s) 

អ  នទ ក ងពើរូសាហាអាន) 

aku  /អារ/ូ pron ខ្ុាំ: 
ខ្ុាំគ្តូវណតងៅមនរីរងពទយងៅថ្ងៃណសអក aku 

harus pergi ke rumah sakit 

besok (អារូ ហារ ស(s) ងពើរ(r)្គ ីងរើ 
រូម៉ា៉ះ សារិត ណបស ក); 
mengaku  /ងមើង៉ា រូ/ v សារភាព: 
ោត់បានសារភាពថាវជាកាំ្ សរបស់ោត់ 
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dia mengaku bahwa itu 

adalah kesalahannya (ឌីយ៉ា  
ងមើង៉ា រូ ប៉ះវ៉ា  អ ីទូ អាដា ៉ះ 
ងរើសា ៉ះហាន់ញ៉ា ); 
pengakuan  /ងពើង៉ា រូវ៉ា ន/  
n ការសារភាព: 
ោត់ង្វើការសារភាពណដលង្វើឲ្យភ្ាក់ង អើលដល់សា
ធ្នរែជន dia membuat 

pengakuan yang 

mengejutkan publik (ឌីយ៉ា  
ងមើមប ូវ៉ា ត ងពើង៉ា រូវ៉ា ន យ ាំរ ងមើងរើជ តកាន់   
ពូពៃីក) 

akurat  /អារូរ៉ា ត/់ a ភាពគ្តឹមគ្តូវ; មនិលាំងអៀរ: 
ការណសតគ្តូវណត ាល់ពត័មានណដលមានភាពគ្តឹមគ្តូវ 
berita harus memberikan 

informasi yang akurat (ងបើរីតា 

ហារ ស(s) ងមើមងបើរីកាន ់អ ិន្វរ(r)មា៉ា ស  ីយ ាំរ 
អារូរ៉ា ត់) 

1alam  /អាឡាម/ n ពិ្ពងលាក: 
វបានសិកាណ ាកវទិាសាគ្សត្មៅជាតិនរិតាំបនជ់ ាំវិ
ញ ia mempelajari ilmu 

tentang alam dan sekitarnya 

(យ៉ា  ងមើងពើឡាចារ ីអ ីលមូ តិនតាាំរ អឡាម 
ដាន ់ងសើរីតារ(r)ញ៉ា ); 

-- pikiran  /អាឡាម ពីររី៉ា ន់/ រាំនិត; 
ការរិត: 
ោត់បានពាយមចូលងៅកាុរការរិតរបស់ក មារ 
dia mencoba memasuki alam 

pikiran anak-anak (ឌីយ៉ា  ងមើនចបូា 

ងមើមា៉ា ស ូរី អាឡាម ពីរីរ៉ា ន់ អាណ្តក់-អាណ្តក់); 

-- semesta  /អាឡាម ងសើណម៉ាស(s)តា/ 

សកលងលាក: 
ងទើមានតារចាំនួនប៉ា នៅ នងៅកាុរសកលងលាក? 

berapa jumlah bintang di 

alam semesta? (ងបើរ៉ា បា៉ា  ជូម ៉ះ 
ប  នតាាំរ ឌិ អាឡាម ងសើណមស(s)តា?) 

2alam, berpengalaman 

 /ងបើរ(r)ងពើង៉ា ឡាមា៉ា ន់/ v 

ណដលមានបទពិងសា្ន:័ 
វរឺជាកីឡាករបាល់ទត់ណដលមានបទពិងសា្ ia 

seorang pemain sepak bola 

yang berpengalaman (យ៉ា  
ងសើអូរ ាំរ ងពើមា៉ា អ ិន ងសើបា៉ា ក់ បូឡា យ ាំរ 
ងបើរ(r)ងពើង៉ា ឡាមា៉ា ន់); 

mengalami  /ងមើង៉ា ឡាមី/ v ជួបគ្បទ៉ះ 
អាំ ុរងពលចាំណ្តកគ្សកុវបានជួបគ្បទ៉ះនឹរការលាំ
បាកជាងគ្ចើន
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selama di rantau ia 

mengalami banyak kesulitan 

(ងសើឡាមា៉ា  ឌិ រ៉ា ន់ងៅ យ៉ា  ងមើង៉ា ឡាមី បាញ៉ា ក់ 
ងរើស ូលីតាន)់; 

pengalaman  /ងពើង៉ា ឡាមា៉ា ន់/ n 

បទពិងសា្ន:័ 
ោត់មានបទពិងសា្ងគ្ចើនងៅកាុរវស័ិយងន៉ះពាែិ
ជាកមៅ dia sudah banyak 

pengalaman dalam 

berdagang (ឌយី៉ា  ស ូដ៉ះ បាញ៉ា ក់ 
ងពើង៉ា ឡាមា៉ា ន់ ដាឡាម ងបើរ(r)ដាហាា ាំរ) 

alamat  /អាឡាមា៉ា ត/់ n អាស័យដាា ន: 
អាស័យដាា នសាលាងរៀន alamat 

sekolah (អាឡាមា៉ា ត់ ងសើកូឡា្) 

alami  /អាឡាម/ី a ្មៅជាត:ិ 
នរណងសគ្មស់របស់នរតាមណបប្មៅជាតិ ia 

merawat kecantikannya 

secara alami (យ៉ា  ងមើរ៉ា វ៉ា ត់ 
ងរើចាន់ទីកាន់ញ៉ា  ងសើចារ៉ា  អាឡាមី) 

alang-alang  /អាឡាាំរ-អាឡាាំរ/ n វលងៅៅ : 
ឥែឌូ ងនស ីមានវលងៅៅ រ្ូតដល់ 10 

លាន្ិកតា   

Indonesia memiliki lahan 

alang-alang hingga 10 juta 

hektare (ឥែាូ ងនស យី៉ា  ងមើមីលិរី ឡាហាន់ 
អាឡាាំរ-អាឡាាំរ ្ិរហាគ  ងសើពូលូ ជូតា 

ណ្កតារ(r)) 

alangkah  /អាឡាាំរក៉ះ/ adv ងមៃ៉ះងទ: 
ងទសភាពងន៉ះគ្សស់គ្សាតអវីងមៃ៉ះងទ 
alangkah indahnya 

pemandangan itu (អាឡាាំរក៉ះ 
អ ិនដ៉ះញ៉ា  ងពើមា៉ា ន់ដាង៉ា ន់ អ ីទ)ូ 

alas  /អាឡាស់(s)/ n ងជើរទគ្ម: 
ងជើរទគ្ម រ៉ះងន៉ះង្វើពីងសរ៉ា មិច alas 

rumahnya terbuat dari 

keramik (អាឡាស់(s) រូម៉ា៉ះញ៉ា  
ងទើរ(r)ប ូវ៉ា ត ដារី ងរើរ៉ា មិក); 
-- bedak  /អាឡាស់(s) ងបើដាក់/ 
ងមៅគ្ទនប:់ 
វងគ្បើគ្បាស់ងមៅគ្ទនប់ម ននឹរងៅពិ្ីជប់ងលៀរ 
ia menggunakan alas bedak 

sebelum pergi ke pesta (យ ាំ 
ងមើរ្គូណ្តកាន់ អាឡាស់(s) ងបើដាក់ 
ងសើងបើល ម ងពើរ(r)្គ ីងរើ ណប៉ាស(s)តា)
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alasan  /អាឡាសាន់/ n ង្ត  ល: 
ង្ត  លណដលោត់បាន ាល់ឲ្យមិនអាចទទួលយក
បាន alasan yang 

disampaikannya tidak masuk 

akal (អាឡាសាន់ យ ាំរ ឌសិាាំថ្ប៉ាកាន់ញ៉ា  
ទីដាក់ មា៉ា ស  ក អាកាល់); 

beralasan  /ងបើរអាឡាសាន/់  
v ណដលមានង្ត  ល: 
ការគ្ពួយបារមៅរបស់ោត់រីោៅ នង្ត  លងសា៉ះ 
kecemasannya tidak 

beralasan (ងរើងជើមា៉ា សាន់ញ៉ា  ទីដាក់ 
ងបើរ(r)អាឡាសាន់); 
alasan  /អាឡាសាន់/ n ង្ត  ល: 
ង្ត  លសមសគ្មប alasan logis 

(អាឡាសាន់  ូ្គីស(s)) 

alat  /អាឡាត/់  n 1 ឧបករែ៍: 
ក មារងន៉ះងគ្បើឧបករែ៍ជាំនួយការការសាា ប់ 
anak itu menggunakan alat 

bantu dengar (អាណ្តក់ អ ីទូ 
ងមើ្គូណ្តកាន ់អាឡាត ់បាន់ទូ ងឌើងរ(r)); 

2 ឱ្បករែ:៍ ឱ្បករែ៍សាំអាត alat 

kebersihan (អាឡាត់ ងរើបឺរ(r)ស ីហាន់); 

-- kecantikan  /អឡាត ់ងរើចាន់ទិកាន់/ 
ងគ្រឿរសមាអ រ:  
ងគ្រឿរសមាអ រណដលមានធ្នត  សាំពី្មៅជាតិរឺជាជងគ្មើ
សមួយដ៏លអ alat kecantikan 

dengan bahan dasar alami 

menjadi alternatif pilihan 

(អាឡាត ់ងរើចាន់ទិកាន់ ងឌើង៉ា ន់ បាហាន់ 
ដាសារ(r) អាឡាម ីងមើនចាឌិ 
អាងទើរ(r)ណ្តទិវ ពីលីហាន់) 

alih /អាលិ៉ះ/ v កាៃ យជា: 
ថ្ រដីទាំរងន៉ះគ្តូវបានណគ្បកាៃ យងៅលាំងៅដាា ន 
lahan ini telah alih fungsi 

menjadi perumahan (ឡាហាន់ អ ីនី 
ងទើ ៉ះ អាលិ៉ះ ្វ ុរស  ី ងមើនចាឌិ ងពើរូមា៉ា ហាន់); 
-- teknologi  /អាលិ៉ះ តិកែូ ូរ/ី 
ផ្លៃ ស់បាូរបណចចកវិទា: 
ការរីកចាំងរីននូវចាំងែ៉ះដឹរនិរបងចចកវទិាងដាយសា
រណតភាពងជារជ័យពីការផ្លៃ ស់បាូរបងចចកវទិា 

kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah 

keberhasilan dari alih 

teknologi (ងរើមា៉ា ជូវ៉ា ន អ ីលមូ 
ងពើងរើតា្ូវ៉ា ន ដាន ់តិកែូ ូ្គី អាដា ៉ះ 
ងរើងបើរ(r)ហាស ីលឡាន់ ដារី អាលិ៉ះ 
តិកែូ ូ្គ)ី;
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beralih  /ងបើរ(r)អាលិ៉ះ/ v បាូរ; បណរវរ: 
ោត់បាូរងៅអាកាសចរែ័ង សរ  
dia beralih ke maskapai lain 

(ឌីយ៉ា  បឺរ៉ា លិ៉ះ កឺ មា៉ា សាា ថ្ប៉ា ឡាអ ិន); 
mengalihkan  /ងមើង៉ា លិ៉ះកាន់/  
v បណរវ: 
ពួកងយើរបរជ័យកាុរការបណរវរចាំណ្តប់អារមៅែោ៍
ត់ kami gagal mengalihkan 

perhatiannya (កាមី ហាា ហាា ល់ 
ងមើង៉ា លិ៉ះកាន់ ងពើរ(r)ហាទីយ៉ា នញ៉ា ); 
peralihan /ងពើរ(r)អាលីហាន/់  
n ការផ្លៃ ស់បាូរ: 
កូនរបស់នររឺសាិតងៅកាុររយៈងពលបមាៃ ស់បាូរ 
anaknya sedang berada 

dalam masa peralihan (អាណ្តក ់
ងសើដាាំរ ងបើរ៉ា ដា ដាឡាម មា៉ា សា ងពើរ៉ា លីហាន)់ 

alir, aliran  /អាលីរ៉ា ន់/ n លាំ្ូរ: 
ពួកងយើរពាយមបញ្ឆប់ការ្ូរ្មពីម ខរបសួរ
បស់ោត់ kami berusaha 

menghentikan aliran darah 

dari lukanya (កាមី ងបើរូសាហា 

ងមើរ្ិនទីកាន់ អាលីរ៉ា ន់ ដារ៉ះ ដារី លូកាញ៉ា ); 

mengalir  /ងមើង៉ា លីរ(r)/ v ្ូរ: 
ទងនៃ្ូរពីណខសទឹកខារងលើងៅណខសទឹកខារងគ្កាម 
air sungai mengalir dari hulu 

ke hilir  

(អាយីរ(r) ស ូថ្រ៉ា ងមើង៉ា លីរ(r) ដារី ្ ូលូ ងរើ 
្ ីលីរ(r)) 

alis  /អាលីស(s)/ n ងរមចិងញ្ចើម: 
ងរមចិងញ្ចើមនរពែ័ងមៅ  alisnya hitam 

(អាលីសញ៉ា  ្ ីតាាំ) 

alkohol  /អាកូ្ល/់ n អាក ល: 
 លិត លង្សជាងន៉ះមានបិទផ្លៃ ក់ោៅ នជាតិអាក 
ល produk minuman ini 

berlabel tanpa alkohol (គ្ពឌ ក 
មីនូមា៉ា ន់ អ ីនី ងបើរ(r)ឡាណបល តាន់បា៉ា  
អាកូ្ល)់; 

beralkohol  /ងបើរ(r)អាកូ្ល់/  

v មានជាតិអាក ល: 
វឧសា្៍ងគ្បើគ្បាស់ទឹកអប់ណដលមានជាតិអាក ល 

ia sering menggunakan 

parfum beralkohol (យ៉ា  ងសើរិរ 
ងមើរ្គូណ្តកាន់ បា៉ា រ(r)្វូម ងបើរ(r) អាកូ្ល់) 

alun-alun /អាល ន-អាល ន/ n វិសាលដាា ន: 
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វសិាលដាា នគ្តូវបានបិទងដាយសារមានបាត កមៅ 
alun-alun ditutup karena 

terdapat demonstrasi (អាល ន-
អាល ន ឌិទូទ ប កាងរីណ្ត ងទើរ(r)ដាបា៉ា ត់ 
ងដម៉ា នគ្សាត ស ី) 

alur  /អាលួរ(r)/ n ដាំងែើរ: 
ដាំងែើរថ្នងរឿររឺសៅុកសាៅ ញ alur cerita 

itu sangat berbelit (អាលួរ ងចើរីតា 

អ ីទូ សាង៉ា ត់ បឺរ(r)បឺលីត); 
-- sungai  /អាលូរ(r) ស ូថ្រ៉ា/ គ្បឡាយ: 
រដាា ្ិបាលបានជូសជ លនូវទាំនប់ទឹកនរិគ្បឡាយ
ណដលបានរក pemerintah 

memperbaiki tanggul dan 

alur sungai yang dangkal 

(ងពើងមើរិនត៉ះ ងមើមងពើរ(r)បីរី តាាំរ គ្ុល ដាន់ 
អាលូរ(r) ស ូថ្រ៉ា យ ាំរ ដាាំរកាល់។) 

amal  /អាមា៉ា ល/់ n ប ែយថ្រអងគ សគ្បាក់: 
កមៅវិ្ ីថ្រអងគ សគ្បាក់ងន៉ះរឹងគ្បើសគ្មាប់ជួយជន់ររ
ងគ្ោ៉ះងដាយទឺកជាំនន់ acara amal itu 

ditujukan untuk korban 

banjir (អាចារ៉ា  អាមា៉ា ល់ អ ីទូ ឌិទជូូកាន់ 
អ  នទ ក កូរ(r)បាន ់បាន់ជីរ(r)); 

beramal  /ងបើរ(r)អាមា៉ា ល/់ v ង្វើទន: 
មានសបបុរសជនជាងគ្ចើនណដលររចាាំជួយជនររ 

ងគ្ោ៉ះងដាយសាររញ្ាួយដី banyak orang 

beramal untuk membantu 

korban gempa (បាញ៉ា ក់ អូរ ាំរ 
ងបើរ(r)អាមា៉ា ល ់អ  នទ ក ងមើមបាន់ទូ កូរ(r)បាន ់
ងរើមបា៉ា ) 

aman  /អាមា៉ា ន់/ a ណដលគ្បកបងដាយស វតាិភាព: 
ទីគ្ករុងន៉ះគ្បកបងដាយស វតាិភាព kota ini 

aman (កូតា អ ីនី អាមា៉ា ន់); 
keamanan  /កឺអាមា៉ា ណ្តន់/  
n ស វតាិភាព; សនាិស ខ: ស វតាិភាពបរសិាា ន 
keamanan lingkungan 

(កឺអាមា៉ា ណ្តន់ លិររូង៉ា ន់) 
amanat  /អាមា៉ាណ្តត/់  n 1 បណ្តា ាំ: 

នរង្ៃចនូវបណ្តា ាំរបស់ឪព កមាា យនរ dia 

lupa akan amanat orang 

tuanya (១ ឌយី៉ា  លូបា៉ា  អាកាន់ 
អាមា៉ាណ្តត ់អូរ ាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា ); 2 ការណែនាំ: 
នយកបាន ាល់នូវការណែនាំដល់បណ្តា ប រគលកិ 
direktur memberikan amanat 

kepada para pegawai (២ 

ឌិងរកទូរ(r) ងមើមងបើរីកាន ់អាមា៉ាណ្តត ់ងរើបា៉ា ដា 

បា៉ា រ៉ា  ងពើហាគ ថ្វ៉ា) 
amat, mengamati /ងមើង៉ា មា៉ា ទី/ v សងរាត: 

ពួកងរសងរាតងមើលផ្លា យងដាយការងគ្បើណកវពគ្រីក 
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mereka mengamati bintang 

menggunakan teleskop (ងមើងរកា 

ងមើង៉ា មា៉ា ទី ប  នតាាំរ ងមើ្គូណ្តកាន់ ងតង សាុប); 
pengamatan  /ងពើង៉ា មា៉ា តាន់/  
n ការសងរាត: 
ការសងរាតងមើលកូនណខគ្តូវបានង្វើង ើរងឌើមបីកាំែ
ត់ថ្ងៃទីមួយថ្នណខរ៉ាមា៉ា ទន pengamatan 

hilal dilakukan untuk menen-

tukan tanggal 1 Ramadan 

(ងពើង៉ា មា៉ា តាន់ ្ ីឡាាំរ ឌិឡារូកាន់ អ  នទ ក 
ងមើែិនទូកាន់ តាាំរហាា ល ់១ រ៉ា មា៉ា ដាន់) 

ambil, mengambil  /ងមើង ាំប ៊ីល/ v យក: 
មា៉ា ក់យកអាំងបាស ibu mengambil 

sapu (អ បី ូ ងម ើង ាំប ៊ីល សាពូ) 

amplop  /អាាំពៃប/់ n ងគ្សាមសាំប គ្ត: 
សាំប គ្តងន៉ះវបានបញ្ចូលងៅកាុរងគ្សាមសាំប គ្ត 
surat itu ia masukkan ke 

dalam amplop (ស ូរ៉ា ត់ អ ីទូ យ៉ា  
មា៉ា ស  ក ងរើ ដាឡាម អាាំពៃប់) 

ampuh  /អាាំព ៉ះ/ a អាន ភាពខាៃ ាំរកាៃ : 
ឱ្សងងន៉ះពិតជាមានអាន ភាពខាៃ ាំរកាៃ  obat  

itu sangat ampuh (អូបាត់ អ ីទូ 
សាង៉ា ត់ អាាំព ៉ះ) 

ampun  /អាាំព ន/ n ការអ្័យងទស: 
នរបានបួរសួរស ាំការអ្័យងទសពីគ្ព៉ះ  
dia berdoa memohon ampun 

kepada Tuhan (ឌីយ ាំ ងបើរ(r)ដូអា 

ងមើម៉ាូ្ ន អាាំព ន ងរើបា៉ា ដា ទូហាន់); 
ampunan  /អាាំពូណ្តន/់  
n ការអ្័យងទស: ការអ្័យងទសរបស់គ្ព៉ះ 
ampunan Tuhan (អាាំពូណ្តន់ 
ទូហាន់); 

mengampuni  /ងមើង ាំពូនី/  
v អ្័យងទស: 
ោត់បានអ្័យងទសរល់កាំ្ សឆ្គររបស់មិតា្ កាិ
ោត ់dia telah mengampuni 

semua kesalahan temannya 

(ឌីយ៉ា  ងទើ ៉ះ ងមើង ាំពូនី ងសើមូវ៉ា  
ងរើសាឡាហានញ់៉ា ); 
pengampunan  /ងពើង ាំពូណ្តន់/  
n ការងលើកណលរងទស: 
ងលើកណលរងទសងអាយរួច  តពីបាបកមៅ 
pengampunan dosa (ងពើង ាំពណូ្តន ់
ដូសា)
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amuk  /អាម ក មា៉ា ស(់s)សា/ n កាំ្ឹរ: 
កាំ្ឹរគ្បជាពលរដា/ក បកមៅ amuk massa 

(អាម ក មា៉ា ស(់s)សា); 

-- massa  /អាម ក មា៉ា ស់(s)សា/ ក បកមៅ: 
ប ូលីសបានបស្ទងា បក បកមៅងៅកណ្តា លទីគ្ករុ 
 polisi meredam amuk massa 

di pusat kota (ប៉ាូលីស ី ងមើងរដាាំ អាម ក 
មា៉ា ស(់s)សា); 

mengamuk /ងមើង៉ា ម ក/ v បាំ ៃិចបាំផ្លៃ ញ: 
ពយុ៉ះបានបាំ ៃិចបាំផ្លៃ ញងៅងលើសម គ្ទ badai 

mengamuk di lautan (បាថ្ដ 
ងមើង៉ា ម ក ឌិ ឡាអ ូតាន់) 

anak /អាណ្តក/់ n កូនងកៅរ: ងកៅរតូចងន៉ះយាំ 
anak kecil itu menangis 

(អាណ្តក់ ងរើជីល អ ីទូ ងមើណ្តរីស(s)) 

analisis  /អាណ្តលីស ីស(s)/ n ការវិភារ; 

menganalisis  /ងមើង៉ា ណ្តលីស ីស(s)/ 

v វិភារ; ង្វើវិភារ; ងកាសលយវិចា័យ: 
ប៉ាូលីសង្វើវភិារមូលង្ត អរគី្័យ polisi 

menganalisis penyebab 

kebakaran (ប៉ាូលីស ី ងម ើង៉ា ណ្តលីស ីស(s) 

ងពើងញើបា៉ា ប់ កឺបាការ៉ា ន់) 

ancam, ancaman  /អាន់ចាមា៉ា ន់/ n 

ការរគ្មាមកាំណ្រ: ការរគ្មាមកាំណ្រពីទឹកជាំនន់ 
ancaman banjir 

(អាន់ចាមា៉ា ន់បាន់ជយីរ(r)); 

mengancam  /ងមើង៉ា ន់ចាាំ/ v 

រគ្មាមកាំណ្រ:  
បរ្ាំរគ្មាមស្ទសាីមាា ក់ងៅចាំែតឡានគ្ករុ 
preman mengancam seorang 

perempuan di terminal (ងគ្បមា៉ា ន់ 
ងមើង៉ា ន់ចាាំ ងសើអូរ ាំរ ងពើងរីមពូវ៉ា ន់ ឌី 
ងតើរ(r)មីណ្តល់) 

anda /អានដា/ pron អាក: 
ងតើអាកមកពីណ្ត?(ងដើមកាំងែើត) Anda 

berasal dari mana? (អានដា 

ងបើរ៉ា សាល់ ដារី មា៉ាណ្ត?) 

andai  /អាន់ថ្ដ/ n គ្បសិនងបើ: 
គ្បសិនងបើោត់យល់នូវអារមៅែ៍ណដលខ្ុាំមាន 
andai dia mengerti yang 

kurasakan (អាន់ថ្ដ ឌយី៉ា  ងមើងរើរ(r)ទី 
យ ាំរ រូរ៉ា សាកាន់); 
seandainya  /ងសើអាន់ថ្ដញ៉ា /  

p គ្បសិនងបើ: គ្បសិនងបើខ្ុាំមិនបានងៅចាកាតា 

seandainya aku tidak pergi 
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ke Jakarta (ងសើអាន់ថ្ដញ៉ា  អារ ូទីដាក់ 
ងពើរ(r)្គី កឺ ចា៉ា ការ(r)តា) 

andal  /អាន់ដាល/់ a ងជឿទ កចតិា: 
ោត់ជាកមៅករណដលអាចងជឿទ កចិតាបាន dia 

seorang pekerja andal (ឌីយ៉ា  
ងសើអូរ ាំរ ងពើងរើរ(r)ចា អាន់ដាល)់; 

andalan  /អាន់ដាឡាន/់ n សាំខាន់: 
ោត់រឹជាប រគល់សាំខាន់ងៅកាុរគ្កមុរបស់ពួកងយើរ 
dia andalan tim kami (ឌីយ៉ា  
អាន់ដាឡាន់ ទិម កាម)ី; 
mengandalkan  /ងមើង៉ា ន់ដាល់កាន់/ 
v ពឹរណ អក: 
ងយើរណតរណតអាចពឹរណ អកងៅងលើសមតាភាពរបស់
ោត ់kami selalu dapat 

mengandalkan 

kemampuannya (កាម ីងសើឡាលូ 

ដាបា៉ា ត់ ងមើង៉ា ន់ដាល់កាន់ ងរើមា ាំពូវ៉ា នញ៉ា ) 

andil  /អាន់ឌិល/ n ការចូលរួមចាំណែក: 
ោត់មានការចូលរួមចាំណែកកាុរការងជាកជ័យរបស់
គ្កមុ  ្ ន dia memiliki andil 

dalam keberhasilan 

perusahaan itu (ឌីយ៉ា  ងមើមីលិរី 
អាន់ឌិល ដាឡាម ងរើងបើរ(r)ហាស ីឡាន់) 

aneh  /អាណែ៉ះ/ a ចាំណ ក: 
អាកបបកិរិយងកៅរងន៉ះចាំណ ក perilaku 

anak itu aneh (ងពើរីឡារូ អាណ្តក់ អ ីទូ 
អាណែ៉ះ) 

aneka ragam  /អាងនកា រហាគ ាំ/  
a ភាពសមបូរណបប; ចាំរ ៉ះ; នន:  
ការតាាំរពិព័រែ៍ងន៉ះបងា ញពីភាពភាពសមបូរណបប
ថ្នគ្កណ្តត់តមាញ pameran itu 

menampilkan aneka ragam 

kain tenun (បា៉ា ណម៉ារ់ា ន់ អ ីទូ 
ងមើណ្តាំពីលកាន់ អងនកា រ៉ា ហាា ាំ កាអ ិន ងទើន ន); 
beraneka ragam 

/ងបើរ(r)អាណ្តងនកា/ a ភាពសមបូរណបប; ចាំរ ៉ះ; 
នន: វលក់នូវគ្តីចាំរ ៉ះ ia menjual 

beraneka ragam ikan (ឌយី៉ា  
ងមើនជូវ៉ា ល ងបើរ៉ា ងែកា រ៉ា ហាា ាំ អ ីកាន់) 

angan, angan-angan  /អាង៉ា ន់-អាង៉ា ន់/ 
n កាីគ្សថ្ម: 
ឪព កមាា យគ្រប់រូបណតរណតមានកាីគ្សថ្មដូចោា សគ្មា
ប់កូនៗរបស់ពពកួោត់ setiap orang 

tua memiliki angan-angan 

yang sama untuk anaknya 

(ងសើទីយ៉ា ប អូរ ាំ ទូវ៉ា  ងមើមីលីរី អាង៉ា ន់ អាង៉ា ន់ 
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យ ាំរ សាមា៉ា  អ៉ា នទ ក អាណ្តក់ញ៉ា ); 
berangan-angan  /ងបើរ(r)អាង៉ា ន់- 
អាាំង៉ា ន់/ v មានកាីគ្សថ្ម: 
នរមានកាីគ្សថ្មងឌើរងលរជ ាំវញិអឺរ៉ា ប dia 

berangan-angan berkeliling 

Eropa (ឌយី៉ា  ងបើរ(r)អាង៉ា ន់-អាង៉ា ន់ 
ងបើរ(r)រីលីលិរ អឺរូបា៉ា ) 

anggap, menganggap  /ងមើង ាំរហាា ប/់ 
v សនៅត់: ខ្ុាំសនៅត់ថាោត់ខ ស saya 

anggap dia bersalah (សាយ៉ា  
អាាំរហាគ៉ា ប់ ឌយី៉ា  បឺរ(r)សា ៉ះ) 

anggar, anggaran  /អាាំរហាគ រ៉ា ន់/  
n ងវិការ: 
វបានគ្បរល់ទិនាន័យងវកិារបស់គ្កមុ  ្ ន ia 

menyerahkan data anggaran 

perusahaan (យ៉ា  ងមើងញើរ៉ះកាន់ ដាតា 

អាាំរហាា រ៉ា ន់ ងពើរូសាហាអាន) 

anggota  /អាាំរ ា្ូតា/ n សមាជិក: 
សមាជិកគ្រួសារ anggota keluarga 

(អាាំរ ា្ូតា កឺលូវ៉ា រ(r)ហាា ); 
keanggotaan  /ងរើអាាំរ្ាូតាអាន/  

n ភាពជាសមាជិក: សមាជិកសរគម 
keanggotaan masyarakat 

(ងរើអាាំរ្ាូតាអាន មា៉ា សា៉ា រ៉ា កាត់) 

anggrek  /អាាំរគ្្កិក/ n អ័ររីងដ: 
ផ្លា អ័ររីងដងៅកាុរបរិងវែ រ៉ះបានរីកសគុ៉ះសាគ យ 

bunga anggrek di halaman 

rumahnya sudah bermekaran 

(ប ូង៉ា  អាាំរគ្្កិក ឌិ ហាឡាមា៉ា ន់ រូម៉ា៉ះញ៉ា  ស ដូ៉ះ 
ងបើរងមើការ៉ា ន់) 

angguk, mengangguk(-

angguk)  /ងមើង ាំរ្គុក/ v រក់កាល:  
ពួកងរបានរក់កាលយល់គ្សបបនរ ប់ពីបានសាា ប់
សស នររកថារបស់វយរៅិនងន៉ះ mereka 

mengangguk-angguk setuju 

mendengar orasi tokoh itu 

(ងមើងរកា ងមើង ាំរ្គុក-អាាំរ គ្ុក ងសើទូជូ 
ងមើនងឌើង៉ា រ(r) អូរ៉ា ស  ីតូក ៉ះ អ ីទូ។) 

anggun  /អាាំរ គ្ុន/ a ងឆ្ើតឆ្លយគ្សស់សាអ ត: 
នរីមាា ក់ងន៉ះពិតជាគ្សស់សាអ តនិរងឆ្ើតឆ្លយងមន 
wanita itu sangat cantik dan 

anggun (វ៉ា នីតា អ ីទូ សាង៉ា ត់ ចានទ់ិក 
ដាន ់អាាំរ គ្ុន) 

1anggur /អាាំរ គ្ូរ/ n 1 ទាំពាាំរបាយជ:ូ 
ទាំពាាំរបាយជូរឺជាណ ៃងឈ្ើណដលខ្ុាំចូលចិតា  
anggur adalah buah  
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favoritku (អាាំរ គ្ូរ អាដា ៉ះ ប ូវ៉ា៉ះ 
ង្វវ៉ាូរីតរូ); 2 គ្សា: គ្សាមានជាតិអាល់ក ល 

minuman anggur mengan-

dung alkohol 

(មីនូមា៉ា ន់ អាាំរ គ្រូ(r) ងមើង៉ា ន់ឌ រ អាល់កូ្ល់) 

2anggur, menganggur  /ងមើង ាំរ្គូរ/  
v ោៅ នការងរង្វើ: 
នរោៅ នការងរង្វើបនរ ប់ពីគ្កមុ  ្ នណដលនរបាន
ង្វើការគ្តូវបានបិទ dia menganggur 

sejak perusahaan tempat dia 

bekerja ditutup (ឌីយ៉ា  ងមើង ាំរ្គូរ(r) 

ងសើចាក់ ងពើរូសាហាអាន ងទើមបា៉ា ត់ ឌយី៉ា  
ងបើងរើរ(r)ចា ឌិទូទ ប); 
pengangguran  /ងពើង៉ា ្គូរ៉ា ន់/  
n ភាពោៅ នការងរង្វើ: 
អគ្តាោៅ នការងរង្វើខពស់ងៅកាុរប៉ា នៅ នឆ្លា ាំច រងគ្កា
យងន៉ះ angka pengangguran 

semakin tinggi dalam 

beberapa tahun terakhir 

(អាាំរកា ងពើង ាំរ្គូរ៉ា ន់ ងសើមា៉ា រិន ទិរ្គី 
ដាឡាម ងបើងបើរ៉ា បា៉ា  តា  ្ ន ងទើរ៉ា ក់្ីរ(r)) 

angin  /អារិន/ n ខយល់: ខយល់យប់ angin 

malam (អារិន មា៉ា ឡាម) 

angka  /អាាំរកា/ n ចាំនួន; ងលខ: ងលខអារ៉ា ប់ 
angka Arab (អាាំរកា អារ៉ា ប់) 

angka  /ឡាជ/ូ n អគ្តា: អគ្តាកាំងែើត 
angka kelahiran (អាាំរកា 

ងរើឡា្ ីរ៉ា ន់) 

angkasa  /អាាំរកាសា/ n អវកាស: 
ការរ ករកងៅឋានអវកាស penjelajahan 

angkasa (ងពើងជើឡាចាហាន់ អាាំរកាសា) 

angkat, angkat kaki  /អាាំរកាត់ ការ/ី  
v ចាកងចញ: 
បនរ ប់ពីកមៅវិ្ ីបានបញ្ាប់ភាៃ មនរបានចាកណចញពី
កណនៃរកមៅវី្ ី  segera setelah acara 

berakhir, dia angkat kaki 

dari tempat itu (ងសើងរើរ៉ា  ងសើងទើ ៉ះ 
អាចារ៉ា  ងបើរ៉ា ក់្ីរ(r), ឌីយ៉ា  អាាំរកាត់ ការ ី
ដារី ងទើមបា៉ា ត់ អ ីទូ); 
-- tangan  /អាាំរកាត់ តាាំង៉ា ន់/ ងបា៉ះបរ:់ 
វបានងបា៉ះបរ់ការងររបស់វ ia sudah 

angkat tangan dengan 

pekerjaannya (យ៉ា  ស ូដ៉ះ អាាំរកាត ់
តាាំង៉ា ន់ ងឌើង៉ា ន់ ងពើងរើរ(r)ចាអានញ៉ា ); 
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angkatan darat  /អាាំរកាតាន ់
ដារ៉ា ត់/ ទហានងជើរងោរ: 
ទហានងជើរងោរឥែឌូ ងនស ីបានង្វើសមយ ទធរួមជា
មួយនិរគ្បងទសដ៏ថ្ទ angkatan darat 

Indonesia melakukan latihan 

gabungan dengan negara 

lain (អាាំរកាតាន ់ដារ៉ា ត់ ឥែឌូ ងនស  ី
ងមើឡារូកាន់ ឡាទីហាន់ ហាា ប ូង៉ា ន់ ងឌើង៉ា ន់ 
ងនើហាា រ៉ា  ឡាអ ិន); 
angkatan laut  /អាាំរកាតាន់ 
អឡាអ  ត/ ទហានងជើរទឹក: 
គ្បងទសអរ់ងរៃសលបីលាញខារទ័ពងជើរទឹករបស់
ខៃួន Inggris terkenal dengan 

angkatan lautnya (អ រិស្ទ គ្ីស(s) 

ងទើរ(r)ងរើណ្តល់ ងឌើង៉ា ន់ អាាំរកាតាន់ 
ឡាអ  តញ៉ា ); 
angkatan udara  /អាាំរកាតាន ់
អ ូដារ៉ា / ទហានងជើរអាកាស: 
បរគ្បសុរបស់ខ្ុាំបានច ៉ះង ៅ្ ៉ះងៅសាលាករទព័
ងជើរអាកាស kakak saya 

mendaftar sekolah angkatan 

udara (កាកាក់ សាយ៉ា  ងមើនដា្វតា((r) 

ងសើកូ ៉ះ អាាំរកាតាន ់អ ូដារ៉ា ); 

mengangkat  /ងមើង ាំរកាត់/ v ងលើក: 
ោត់ងលើកត  dia mengangkat meja 

(ឌីយ៉ា  ងមើង ាំរកាត់ ងមចា) 

pengangkatan  /ងពើង៉ា កាតាន់/  
n ការតងមៃើរឋានន់រស័កា: 
ងៅការិយ៉ា ល័យកាំព រណតមានការតងមៃើរឋានន់រស័កា 
di kantor sedang diadakan 

pengangkatan pejabat (ឌិ 
កាន់តូរ(r) ងសើដាាំរ ឌិអាដាកាន់ ងពើងាំរកាតាន់ 
ងពើចាបាត់) 

angker /អាាំរងកើរ(r)/ a គ្ពឺកាល: 
ពួកងយើរមិនបានសាា ក់ងៅកាុរសណ្តា ោរងន៉ះងទ
ងគ្ពា៉ះមានអារមៅែ៍ថាគ្ពឺកាល  

kami tidak menginap di hotel 

itu karena terasa angker (កាម ី
ទីដាក់ ងមើរីណ្តប់ ឌិ ្ូណតល អ ីទូ កាងរីណ្ត 

ងទើរ៉ា សា អាាំរងកើរ(r)) 

angkot  /អាាំរក ត/ n ការដឹកជញ្ាូនសាធ្នរែៈ 
មានងសវដឹកជញ្ាូនសាធ្នរែៈជាងគ្ចើនងៅកាុរទី
គ្ករុ banyak angkot di kota itu 

(បាញ៉ា ក់ អាាំររ ត ឌិ កូតា អ ទីូ) 
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angkuh  /អាាំររ ៉ះ/ a គ្កអឺតគ្កទម: 
ឥរិយបងប រសមាា ក់ងន៉ះពិតជាគ្កអឺតគ្កទមណមន 
sikap pria itu sungguh 

angkuh (ស ីកាប់ គ្ពយី៉ា  អ ីទូ ស  រ គ្ុ៉ះ 
អាាំររ ៉ះ) 

angkut, angkutan umum 

 /អាាំររូតាន ់អ ូម ម/  
n ការដឹកជញ្ាូនសាធ្នរែៈ 
ងសវដឹកជញ្ាូនសាធ្នរែៈឆ្ៃរកាត់គ្ករុ 
angkutan umum antarkota 

(អាាំររូតាន ់អ ូម ម អាន់តារ(r)កូតា); 

mengangkut  /ងមើង ាំររ ត/  
v ដឹកជញ្ាូន: ោត់ដឹកជញ្ាូនអរារងដាយរងយនា 
dia mengangkut beras 

dengan mobil (ឌីយ៉ា  ងមើង ាំររ ត 
បឺរ៉ា ស់(s)) 

aniaya /អានីយ៉ា យ៉ា / n រំងលាបបាំពាន:  
ងៅកាុរសម័យម នមានងសាចជាងគ្ចើនណដលចូលចិតារំ
ងលាបបាំពានងៅងលើគ្បជារគ្សតរបស់ពួកោត់ 
pada zaman dulu banyak 

raja yang suka berbuat 

aniaya kepada hambanya  

(បា៉ា ដា ្ាមា៉ា ន់ ឌូល ូបាញ៉ា ក់ រ៉ា ចា យ ាំរ 
 
 

ស ូកា ងបើរ(r)ប ូវ៉ា ត ងរើបា៉ា ដា ហាាំបាញ៉ា ); 
menganiaya  /ងមើង៉ា នីយ៉ា យ៉ា /  
v ង្វើបាប; បាំពាន: 
គ្សតីមាា ក់ងន៉ះគ្តូវបានងរងចាទគ្បកាន់ថាបានង្វើបា
បងៅងលើអាកបាំងរីរបស់ខៃួន wanita itu 

dituduh menganiaya 

pembantu rumah tangganya  

(វ៉ា នីតា អ ីទូ ឌិទឌូ ៉ះ ងមើង៉ា នីយ៉ា  ងពើមបាន់ទូ  
រូម៉ា៉ះ តាាំរហាា ញ៉ា ) 

anjing  /អាន់ជិរ/ n ស នខ; ណឆ្ា: 
ប រសចាំណ្តស់មាា ក់ងន៉ះណតរណតគ្តូវបានកាំដរងដាយ
សតវណឆ្ាមួយកាល pria tua itu selalu 

ditemani seekor anjing (គ្ពយី៉ា  
អ ីទូ ងសើឡាលូ ឌិងតើមា៉ា នី ងសើងអកូ(រ) អាន់ជិរ) 

anjung, anjungan tunai 

mandiri  /អាន់ជូង៉ា ន់ ទូថ្ែ/  

n មា៉ា ស ីនដកគ្បាក់សវ័យគ្បវតា 
អាកមាា យបានដកគ្បាក់ពីមា៉ា ស ីនដកគ្បាក់សវ័យគ្បវ
តាិ ibu mengambil uang di 

mesin anjungan tunai 

mandiri (អ ីប ូ ងមើង ាំប ៊ីល អ ូវ ាំរ ឌិ ណមស ិន 
អាន់ជូង៉ា ន់ ទូថ្ែ មា៉ា ន់ឌិរី) 



anjur, anjuran                          antariksa 

 24  

anjur, anjuran  /អាន់ជូរ៉ា ន់/ n ការណែនាំ: 
ោត់ពិតជាយកចិតាទ កដាក់តាមការណែនាំរបស់ងវ
ជាបែឌ ិត dia sangat 

memperhatikan anjuran 

dokter (ឌយី៉ា  សាង៉ា ត់ 
ងមើមងពើរ(r)ហាទីកាន ់អាន់ជូរ៉ា ន់ ដ កងទើរ(r)) 

antar, antaran  /អាន់តារ៉ា ន/់ n បញ្ជា ទិញ: 
ោត់មកងដាយនាំមកជាមួយនូវឥវ៉ា ន់បងញ្ាើរ dia 

datang membawa barang 

antaran (ឌយី៉ា  ដាតាាំរ ងមើមបាវ៉ា  បារាំរ 
អាន់តារ៉ា ន់); 
mengantar  /ងមើង៉ា ន់តារ(r)/ v ជូន: 
ោត់ជូនបអូនគ្សីរបស់ោត់ងៅសាលាងរៀនជាងរៀររ
ល់ថ្ងៃ dia mengantar adik 

perempuannya ke sekolah 

setiap hari (ឌីយ៉ា  ងមើង៉ា ន់តារ(r) អាឌិក 
ងពើងរីមពូវ៉ា ន់ញ៉ា  ងរើ ងសើកូ ៉ះ ងសើទីយ៉ា ប ហារ)ី; 
pengantar  /ងពើង៉ា ន់តារ(r)/  
n អាកដឹកជញ្ាូន: 
អាកដឹកជញ្ាូនណតរណតមកជាងរៀររល់គ្ពឺកថ្ងៃអាទិតយ 
pengantar susu selalu datang 

setiap Minggu pagi (ងពើង៉ា ន់តារ(r) 

ស ូស ូ ងសើឡាលូ ដាតាាំរ ងសើទីយ៉ា ប 
មិរ្គូបា៉ា ្គី។); 

mengantar /ងមើង៉ា ន់តារ(r)/ v ជនូងៅ; 

នាំងៅ: សូមជួនខ្ុាំងៅអាសយដាា នងន៉ះ 
tolong antar saya ke alamat 

ini (តូ ុរ អាន់តារ(r) សាយ៉ា  កឺ អាឡាមា៉ា ត់ 
អ ីនី) 

antara /អាន់តារ/ n កាុរចាំងណ្តម; បណ្តា ; 
រវរ: រវរថ្ងៃចនររ្ូតដល់ថ្ងៃស គ្ក antara 

Senin sampai Jumat (អាន់តារ  
ងសើនីន សាាំថ្ប៉ា ជាំអាត់); 
perantara  /ងពើរ៉ា ន់តារ៉ា /  
n អាកសាំរ ៉ះសាំរួល: 
ងរគ្តូវការអាកសាំរ ៉ះសាំរួលសគ្មាប់ងដា៉ះគ្សាយជ
ងមាៃ ៉ះរវរ្ូមិនឹរ្ូមិ dibutuhkan 

perantara untuk 

menyelesaikan pertikaian 

antar desa  

(ឌិបូត ៉ះកាន់ ងពើរ៉ា ន់តារ៉ា  អ  នទ ក 
ងមើងញើងលើថ្សកាន់ ងពើរ(r)ទីថ្កយ៉ា ន អាន់តារ៉ា  
ងដសា) 

antariksa  /អាន់តារិកា/ n អវកាស: 
ពួកអាកាសយននិកង្វើងៅឋានអវកាស para 

astronaut pergi ke antariksa 

(បា៉ា រ៉ា  អាគ្សតូែូត ងពើរ(r)្គ ីងរើ អាន់តារិកសា) 
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anting  /អាន់ទិរ/ n គ្កវិល: 
មាា យខ្ុាំបានឲ្យគ្កវលិទ កជាកាដូកាុរថ្ងៃខួបកាំងែើត
ខ្ុាំ ibu memberiku anting 

sebagai hadiah ulang tahun 

(អ ីប ូ ងមើងបើរីកាន់ អាន់ទិរ ងសើបាថ្្ា ហាឌិយ៉ា៉ះ 
អ ូឡាាំរ តា  ្ ន ) 

antre, mengantre  /ងមើង៉ា ន់ងគ្ត/  
v ងមើង៉ា ន់ងគ្ត: ខ្ុាំកាំព រតគ្មរ់ររ់ចាាំ សាំប គ្ត 
saya sedang mengantre tiket 

(សាយ៉ា  ងសើដាាំរ ងម ើង៉ា ន់ងគ្ត ទីកិត) 

anutan /បា៉ា នូតាន់/ n ណែនាំ:  
ោត់បានកាៃ យជាអាកណែនាំងយើរខ្ុាំកាុរការសិកា 
dia menjadi anutan kami 

dalam belajar (ឌីយ៉ា  មិនចាឌិ 
បា៉ា នូតាន់ កាម ីដាឡាាំ បឺរឡាចារ(r)) 

apa  /អាបា៉ា / pron អវី: 
ងតើអាកមានរងគ្មារអវីងៅច រសបាា ្៍ងន៉ះ? apa 

rencanamu akhir pekan ini? 

(អាបា៉ា  ងរនចាណ្តមូ អា្ីរ(r)ងពើកាន់ អ ីនី?); 

-- saja  /អាបា៉ា  សាចា/ អវខីៃ៉ះ: 
អវីខៃ៉ះណដលអាចញុាំ បាន apa saja yang 

bisa dimakan (អាបា៉ា  សាចា យាំ រ 
ប ៊ីសា ឌីមា៉ា កាន)់; 

mengapa  /ងមើង៉ា បា៉ា / pron ង្ត អវី: 
ង្ត អវីបានជាអាកយាំ? mengapa kamu 

menangis? (ងមើង៉ា បា៉ា  កាម ូ
ងមើណ្តរ ីស(s)?) 

api  /អាព/ី n ង្ៃើរ: រងរើកង្ៃើរ bara api 

(បារ៉ា  អាព)ី 
apotek  /អាប៉ាូងតក/ n ឱ្សងសាា ន: 

ឪព ករបស់ខ្ុាំង្វើការងៅឱ្សងសាា ន  
ayahku bekerja di apotek 

(អាយ៉ា៉ះរូ ងបើងរើរ(r)ចា ឌិ អាប៉ាូតិក); 
ខ្ុាំទិញថាា ាំងៅឱ្សងសាា ន saya membeli 

obat di apotek (សាយ៉ា  ងម ើមបឺល ី 

អូបាត់ ឌិ អាប៉ាូតិក) 
arah  /អារ៉ា៉ះ/ n ទីសងៅ: 

ោត់សួរទិសងៅកាន់ឤកាសយនដាា ន dia 

bertanya arah ke bandara 

(ឌីយ៉ា  បឺរ(r)តាញ៉ា  អារ៉ា៉ះ កឺ បាន់ដារ៉ា ); 
mengarah  /ងមើង៉ា រ៉ា៉ះ/ v ណននាំ; 
ណបងៅកាន់: បណរវរងៅទិសខារលិច 
mengarah ke barat (ងមើង៉ា រ៉ា៉ះ កឺ 
បារ៉ា ត់); 



arti                       asam 

 26  

searah /ងសើអារ៉ា៉ះ/ n ទិស; ឯកទិស: 
 ៃូវឯកទិស jalan searah (ចាឡាន ់
សឺអារ៉ា៉ះ) 

arti  /អារ(r)ទី/ n អតាន័យ: 
ងតើអតាន័យថ្នពាកយងន៉ះមានន័យដូចងមាច? apa 

arti perkataannya? 

(អាបា៉ា អារ(r)ទ ីងពើរ(r)កាតាអានញ៉ា ?) 

arus  /អារ ស(s)/ n 1 ចរនា: 
គ្បសិនងបើចរនាទឹក្ូរមិនខាៃ ាំរពួកងរនកឹណ្លងៅ
កណនៃរងន៉ះ jika arus sungai tidak 

deras, mereka akan berenang 

di sana (ជីកា អារ ស(s) ស ូថ្រ ទីដាក់ 
ងឌើរ៉ះ, ងមើងរកា អាកាន់ ងបើងរណ្តាំរ ឌិ សាណ្ត); 

2 ចរនា; ណខស: ណខសទឹក arus sungai 

(អារ ស(s)ស ូថ្រ៉ា); 
-- balik  /អារ ស(s) បាលិក/ 
ការវិលគ្តលប់ពីគ្សុកកាំងែើត: 
ជា្មៅតាការវលិគ្តលប់ពីគ្សកុកាំងែើតរឺបនរ បព់ី
ថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាកគ្តូវបានបញ្ចប់  
arus balik biasanya terjadi 

setelah liburan berakhir  

 

 

(អារ ស បាលិក ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ងទើរ(r)ចាឌិ 
ងសើងទើ ៉ះ លីប ូរ៉ា ន់ ងបើរ(r)អាក់្ីរ(r)); 

-- lalu lintas /អារ ស(s) 

លិនតាស(s)/ ចរចរែ:៍ 
សាា នភាពចរចរែ៍ងៅកាុរទីគ្ករុងមើលងៅ
មានភាពរលូន kondisi arus lalu 

lintas di ibu kota terlihat 

lancar (ក នឌិស  ីអារ ស(s)ឡាល ូ

លិនតាស(់s)ឌិ អ ីប ូ កូតា ងទើរ(r)លីហាត់ 
ឡាន់ចារ(r)); 

-- listrik 

 /អារ ស(s)លិស្ទសរិក/ ចរនាអរគីសន:ី 
ចរនាអរគិសនីរត់ពីប ូលវជិាមានងៅនឹរប ូលអវជិាមាន 
arus listrik mengalir dari 

kutub positif ke kutub negatif 

(អារ ស(s)លិស្ទសរីក ដារី រូទ ប ប៉ាូស ីទិ្វ ងរើ  
រូទ បណនហាា ទី្វ) 

asal  /អាសាល/់ n គ្ប្ព: គ្សកុកាំងែើត 
daerah asal (ដាងអរ៉ា៉ះ អាសាល)់ 

asam  /អាសាាំ/ 1 n អមពិល: 
វតាុធ្នតាងឌើមសារគ្ោប់ងន៉ះបានមកពីណងៃអមពិល  
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permen ini berbahan dasar 

buah asam (ងពើរ(r)ណម៉ាន អ ីនី 
ងបើរ(r)បាហាយ៉ា  ដាសារ(r)ប ូវ៉ះ អាសាាំ);  

2 a ជូរ: ណងៃសាវ យងន៉ះពិតជាជូរណមន 
mangga ini sangat asam 

(មា ាំហាា  អ ីនី សាង៉ា ត់ អាសាាំ) 

asap  /អាសាប/់ n ណ សរ: 
ពួកងយើរង ើញណ សរងចញពី រ៉ះងន៉ះ kami 

melihat asap dari rumah itu 

(កាម ីងមើលីហាត់ អាសាប់ ដារី រូម៉ា៉ះ អ ីទូ) 

asin  /អាស ីន/ a ថ្គ្ប: តាវ្ ូថ្គ្ប tahu asin 

(តា  ្ូ អាស ិន) 
asing  /អាស ិរ/ a ចណមៃក: 

ពាកយសមាីរបស់ោត់រឺចណមៃកកាុរគ្តងចៀករបស់ខ្ុាំ 
kata-katanya asing di 

telingaku (កាតា -កាតាញ៉ា  អាស ិរ ឌិ 
ងទើលីង៉ា រូ); 
terasing  /ងទើរ(r)អាស រិ/  
v ដាច់ឆ្លៃ យពីងរ: 
នរមានអារមៅែ៍ដាច់ឆ្លៃ យពីងរងៅកាុរថាា ក់ 
dia merasa terasing di kelas 

(ឌីយ៉ា  ងមើរ៉ា សា ងទើរ(r)អាស ិរ) 

asli  /អាស(s)លី/ a គ្ប្ពងដើម:  

មាន់ណដលមានគ្ប្ពងដើមមកពតីាំបន់កាឡាសាន ់
ayam kalasan asli (អាយ ាំ 
កាឡាសាន់ អាស(s)លី) 

asyik  /អាសយីរ/ a សបាយរីករយ: 
ពួកងរសបាយរីករយកាុរការងលរបាល់ទត់ 
mereka asyik bermain sepak 

bola (ងមងរកា អាសយិក ងបើរ(r)ណម៉ាន 
ងសើបា៉ា ក់បូឡា) 

atap  /អាតាប់/ n ដាំបូល: ដាំបូល រ៉ះ atap 

rumah (អាតាប់ រូម៉ា៉ះ) 

atas  /អាតាស់(s)/ n ខារងលើ: ខារងលើ រ៉ះ 
atas rumah (អាតាស់(s )រ៉ាូម៉ា៉ះ); 

mengatasi /ងមើង៉ា តាស ី/ v ងដា៉ះគ្សាយ: 
ខ្ុាំអាចងដា៉ះគ្សាយបាននូវបញ្ជា របស់ខ្ុាំ aku 

dapat mengatasi masalahku 

(អារ ូដាបា៉ា ត់ ងមើង៉ា តាស ី មា៉ា សា ៉ះរូ) 

atau  /អាតាវ/ p ឬ: គ្ក្មឬថ្បតរ merah  

atau hijau (ងមរ៉ា៉ះ អាងៅ ្ ីចាវ) 

atur, aturan  /អាទូរ៉ា ន/់ n លកខខែឌ ; 
បទបញ្ជា ថ្ រការុ: បទបញ្ជា ថ្ រការុសាលាងរៀន 
aturan sekolah (អាទូរ៉ា ន់ ងសើកូ ៉ះ); 
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mengatur  /ងមើង៉ា ទូរ(r)/ v ងរៀបចាំ, 
គ្រប់គ្ររ: មា៉ា ក់គ្រប់គ្ររងវកិារគ្រួសារងយើរ Ibu 

mengatur keuangan keluarga 

kami (អ បី ូងមើង៉ា ទូរ(r) ងរើអ ូវ៉ា ង៉ា ន់ 
ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា  កាម)ី; 
peraturan  /ងពើរ៉ា ទូរ៉ា ន/់  
n 1 បទបបញ្ាតា:ិ 
គ្បជាពលរដាគ្តូវបានតគ្មូវឱ្យអន វតាតាមបទបបញ្ាតាិ 
warga negara dituntut 

mematuhi peraturan (វ៉ា រ(r)ហាា  
ងនើហាា រ៉ា  ឌិទ នទ ត ងមើមា៉ា ទូ្ ី ងពើរ៉ា ទូរ៉ា ន់); 

2 លកខខែឌ តកិា៉ះ 
ោត់ពិតជាងោរពតាមនូវលកខខែឌ តិកា៉ះ  
dia sangat taat pada aturan 

(ឌីយ៉ា  សាង៉ា ត់ តាអាត់ បា៉ា ដា អាទូរ៉ា ន)់; 
3 ចាប:់ 
រជរដាា ្ិបាលបងរាើតចាប់ងៅីសាអីាំពីការជក់បារីងៅទី
សាធ្នរែៈ pemerintah membuat 

peraturan baru tentang 

merokok di tempat umum 

(ងពើងមើរីនត៉ះ ងមើមប ូវ៉ា ត ងពើរ៉ា ទូរ៉ា ន់ បារូ តិនតាាំរ   
ងមើរ៉ាូក ក ឌី តឹមបា៉ា ត់ អ ូម ូម); 

teratur  /ងតើរ៉ា ទូរ(r)/ v ងទៀរទត់: 
ោត់មានកាលវភិារណដលងទៀរទត់  

dia punya jadwal yang 

teratur (ឌីយ៉ា  ពញូ៉ា  ចាត់វ៉ា ល ់យ ាំរ 
ងតើរ៉ា ទូរ(r)) 

awak, perawakan  /ងពើរ(r)វ៉ា រីឡាន់/  
n ររកាយ: ររកាយរបស់ោត់ជាកឡីាករ 
perawakannya atletis 

(ងពើរ៉ា វ៉ា កាន់ញ៉ា  អាណតៃទីស(s)) 

awal  /អាវ៉ា ល/់ n ចាប់ង ាើម; ដាំបរូ: 
ការចាប់ង ាើមថ្នរដូវងតា  awal musim 

panas (អាវ៉ា ល ់មូស ីម បា៉ាណ្តស់(s)) 

awan  /អាវ៉ា ន/់ n ពពក: ពពកងមៅ  awan 

hitam (អាវ៉ា ន់ ្ ីតាាំ); 

berawan  /ងពើរ(r)អាវ៉ា ន/  
v ណដលមានពពក: ណដលមានពពក  
langit berawan (ឡារតិ បឺរ(r)អាវ៉ា ន់) 

awet  /អាវ ិត/ a 1 បានយូរ; និរនារភាព: 
អាហារកាំប  រងន៉ះទ កបានយូរ makanan  

kaleng ini awet (មា៉ា កាណ្តន់ កាណ រ 
អ ីនី អាវ ិត); 2 ្ន់; យូរអណរវរ: របស់្ន់, 
barang awet (បារាំរ អាវ ិទ); 
ទាំនក់ទាំនរណដលយូរអណរវរ hubungan 

yang awet (្ូប ូង៉ា ន់ យ ាំរ អាវ ិត); 
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mengawetkan  /ងមើង៉ា វ ិតកាន់/  
v ង្វើឲ្យបានយូរ; ង្វើឲ្យមាននិរនារភាព: 
ការងវចខាប់ដាក់កាុរកាំប  ររឺជាវិ្ សីាស្ទសាមួយណដល
ការពារអាហារឲ្យទ កបានយូរ 
pengalengan adalah salah 

satu cara untuk 

mengawetkan makanan 

(ងពើង៉ា ណ ង៉ា ន់ អាដា ៉ះ សា ៉ះ សាទូ ចារ៉ា  
អ  នទ ក ងមើង៉ា វ ិតកាន់ មា៉ា កាណ្តន់); 

pengawet  /ងពើង៉ា វ ិត/  
n ថាា ាំកាំឲ្យ អូមរលូយ: 
វមិនលអងទណដលញាំចាំែីអាហារណដលមានដាកច់ាា ាំ
កាំឲ្យ អូមរលួយងគ្ចើន tidak baik terlalu  

banyak mengonsumsi 

makanan yang mengandung 

pengawet (ទីដាក់ បាអ កី ងទើរ(r)ឡាល ូ 

បាញ៉ា ក់ ងមើរ៉ា នស  មស ី មា៉ា កាណ្តន់ យ ាំរ 
ងមើង៉ា ន់ឌ រ ងពើង៉ា វ ិត) 

ayah  /អាយ៉ា៉ះ/ n ឪព ក: ឪព កដ៏លអ ayah 

yang baik (អាយ៉ា៉ះ យ ាំ បាអ កិ) 

ayam  /អាយ ាំ/ n មាន:់ 
ោត់ចូលចិតាញុាំ មាន់ងចៀន dia  

suka makan ayam goreng (ឌីយ៉ា  
ស ូកា មា៉ា កាន់ អាយ ាំ ្ាូណរ៉ារ) 

azan /អា្ាាំ/ n អា្ាន:់ 
ងកៅរគ្បសុមាា ក់ងន៉ះសបាយចិតាងពលណដលលឺស
ងមៃរងរអា្ាប anak itu senang 

mendengar suara azan 

(អាណ្តក់ អ ីទូ ងសើណ្តាំរ ងមើនងឌើងរ(r) 

ស ូវ៉ា រ៉ា  អា្ាន់) 

  



empty  

 30  



empty  

 31  

B  -  b 

babi  /បាព/ី  n 1 គ្ជកូ: កសិកមៅចញ្ាឹមគ្ជូក 
peternakan babi (ងពើរ(r)ងទើណ្តកាន់ 
បាប ៊ី); 2  គ្ជូក: 
ងភាជនីយដាា នងន៉ះលក់នូវមាូបសាច់គ្ជូក 
restoran itu menjual 

masakan daging babi 

(ងរស(s)តូរ៉ា ន់ អ ីទូ ងម ើនជូវ៉ា ល មា៉ា សាកាន់ 
ដា គ្ីរបាប ៊ី) 

babu  /បាប /ូ n អាកបងគ្មើគ្សី: 
វមានអាកបងគ្មើគ្សីមាា ក់ងៅ រ៉ះរបស់វ ia 

memiliki seorang babu di 

rumahnya (យ៉ា  ងមើមីលិរី ងសើអូរ ាំរ បាប  ូ
ឌិ រូម៉ា៉ះញ៉ា ) 

baca, membaca  /មឹមបាចា/ v អាន: 
បា៉ា កាំពរ់អានកាណសត ayah sedang 

membaca koran (អាយ៉ា៉ះ ងសើដាាំរ 
ងម ើមបាចា កូរ៉ា ន់) 

badai  /បាថ្ដ/ n ពយុ៉ះ: ពយ៉ុះបានបាំ្ៃចិបាំផ្លៃ
ញ រ៉ះជាងគ្ចើនខារ badai telah 

menghancurkan banyak 

rumah (បាថ្ដ ងទើ ៉ះ ងមើរហាន់ជូរ(r)កាន ់
បាញ៉ា ក់ រូម៉ា៉ះ) 

badan  /បាដាន់/  n 1 ររកាយ: 
ហាត់គ្បាែជាគ្បចាាំនឹរង្វើឲ្យររកាយមានស ខភា
ពលអ rutin berolahraga 

membuat badan sehat (រូទិន 
ងបើរ(r)អូ ៉ះរ៉ា ហាា  ងមើមប វូ៉ា ត បាដាន់ 
ងសហាត់); 2 គ្កុមគ្បឹកា: 
គ្កមុគ្បឹកាពិងគ្ោ៉ះងយបល់្ូមិ Badan 

Musyawarah Desa (បាដាន់ 
មូសាវ៉ា រ៉ះ ងដសា) 

badut  /បាឌ ត/ n តៃុក: ងកៅរៗចូលចិតាតួរតៃុក 
anak-anak suka dengan 

badut (អាណ្តក់-អាណ្តក់ ស ូកា ងឌើង៉ា ន់ 
បាឌ ត) 

bagai, sebagai  /ងសើបាថ្្គ/ p ណដលជា; 

រីជា: ខ្ុាំគ្បាប់ថាងន៉ះរឺជាមិតា្កាិមាា ក់ aku 

mengatakan ini sebagai 

seorang sahabat (អារ ូងមើង៉ា តាកាន់ 
អ ីនី ងសើបាថ្្គ ងសើអូរ ាំរ សាហាបាត់) 

bagaimana  /បាថ្្គមា៉ា ណ្ត/ pron 

យ៉ា រដូចងមាច: ងតើអាកមកទីងន៉ះយ៉ា រដូចងមាច? 

bagaimana kamu datang 

kemari?
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 (បាថ្្គមា៉ា ណ្ត កាម ូដាតាាំរ ងរើមា៉ា រី?) 

bagaimanapun  /បាថ្្គមា៉ា ណ្តព ន/  
p ងទ៉ះបបីយ៉ា រណ្តក៏ងដាយ: 
ងទ៉ះបបីយ៉ា រណ្តក៏ងដាយងយើរគ្តូវណតសបាយរីក
រយ bagaimanapun kita harus 

bersenang-senang 

(បាថ្្គមា៉ា ណ្តព ន រីតា ហារ៉ាូស(s) 

បឺរ(r)ងសើណ្តាំរ ងសើណ្តាំរ) 

bagasi  /បាហាគ ស /ី n អីវ៉ា នអ់ាកដាំងែើរ: 
វបានបញ្ជា ទិញទាំ្ាំដាក់អីវ៉ា នប់ណនាមងទៀតងៅងលើ
យនាងហា៉ះ ia memesan bagasi 

tambahan di pesawat (យ៉ា  
ងមើងមើសាន់ បាហាា ស  ីតាាំបាហាន់ ឌិ ងពើសាវ៉ា ត់) 

bagi  /បា គ្ី/ p សគ្មាប:់ សគ្មាបខ់្ុាំ bagiku 

(បា គ្ីរូ); 

berbagi  /ងបើរ(r)បា គ្ី/ v ណចករំណលក: 
បអូនគ្សីរបស់ខ្ុាំនរចូលចិតាណចករំណលក adik 

saya senang berbagi (អាឌិក 
សាយ៉ា  ងសើណ្តាំរ ងបើបា គ្ី); 
 

 

 

-- pengalaman   /ងបើរ(r)បា គ្ី 
ងពើង៉ា ឡាមា៉ា ន់/ ណចករំណលកបទពិងសា្ន:៍  
ពួកងយើរជួបជ ាំោា ងៅទីងន៉ះរឺងឌើមបីណចករំណលកនូវប
ទពិងសា្ន៍ kita berkumpul di sini 

untuk berbagi pengalaman 

(រីតា ងបើរ(r)រ មព ល ឌិ ស ីន ីអ  នទ ក 
ងបើរ(r)បា គ្ី ងពើង៉ា ឡាមា៉ា ន់); 
membagi-bagikan  /ងមើមបា្គ-ី
បា គ្ីកាន/់ v ណចក; 

bagian  /បា គ្ីយ៉ា ន/ n ណ ាក; ចាំណែក: 
ណ ាកទី២ bagian kedua (បា គ្ីយ៉ា ន 
ងរើឌូវ៉ា ); 

membagi  /មឹមបា្គី/ v ណបរណចក: 
ណបរណចកងពលងវលា membagi waktu 

(ងម ើមបា្គ ីវ៉ា ក់ទូ); 

sebagian  /ងសើបា្គីយ៉ា ន/ n ណ ាកខៃ៉ះៗ; 
មួយចាំណែក: 
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ងទើបណតណ ាកខៃ៉ះៗថ្នករ់ងន៉ះណដលគ្តូវបានជ សជ ល 

sepeda itu baru sebagian 

diperbaiki (ងសើងប៉ាដា អ ីទូ បារូ 
ងសើបា្គីយ៉ា ន ឌីងពើរ(r)បាអ ិរី) 

bagus  /បា គ្ុស(s)/ a លអ; សាអ ត; គ្សស់សាអ ត: 
កណនៃរដ៏លអ tempat yang bagus 

(តឹមបា៉ា ត់ យ ាំរ បា គ្ុស(s)) 

bahan  /បាហាន/់ n សមាភ រៈ 
វបានងរៀបចាំសមាភ រៈសគ្មាប់ង្វើបទបងា ញរបស់វ
បានយ៉ា រលអ ia sudah menyiapkan 

bahan presentasinya dengan 

baik (យ៉ា  ស ូដ៉ះ ងមើញីយ៉ា ប់កាន់ បាហាន ់
ងគ្បសិនតាស ីញ៉ា  ងឌើង៉ា ន់ បាអ ិក); 

-- bakar  /បាហាន់ បាការ(r)/ 
ងគ្បរឥនធនៈ យនាជាំនិ៉ះងន៉ះអស់ងគ្បរឥនធនៈ 
kendaraan ini kehabisan 

bahan bakar (កិនដារ៉ា អាន អ ីនី 
ងរើហាប ៊ីសាន់ បាហាន់ បាការ(r)); 

-- baku  /បាហាន់ បារ/ូ វតាុធ្នត ងឌើម: 
មួយកាុរចាំងណ្តមវតាុធ្នត ងឌើមជាងគ្ចើនណដលងរងគ្បើ
សគ្មាប់ លិតរបស់ងកៅរងលររឺបាៃ សរិច salah 

satu bahan baku mainan 

adalah plastik (សា ៉ះ សាទូ បាហាន់ 
បារ ូមា៉ា អ ីណ្តន់ អាដា ៉ះ ផ្លៃ សរិក) 

bahas, membahas  /ងមើមបាហាស(s)/  

v ពិភាកា: 
កិចចគ្បជ ាំងៅថ្ងៃងន៉ះរឺពិភាកាពីកមៅវិ្ ីការងរ 
rapat hari ini membahas 

program kerja (រ៉ា បា៉ា ត់ ហារ ីអ ីនី 
ងមើមបាហាស(់s) តិនតាាំរ គ្បូគ្កាម 
ងរើរ(r)ចា); 

pembahasan  /ងពើមបាហាសាន់/  
n ការពិភាកា: 
ពួកងរង្វើការពិភាកាអាំពីបញ្ជា ងៅកាុរកិចចគ្បជ ាំ 
mereka melakukan 

pembahasan masalah dalam 

rapat (ងមើងរកា ងមើឡារូកាន់ ងពើមបាហាសាន់ 
មា៉ា សា ៉ះ ដាឡាម រ៉ា បា៉ា ត់) 

bahasa  /បាហាសា/ n ភាសា: ភាសាឥែឌូ ងនស ី 
bahasa Indonesia (បាហាសា 

ឥែឌូ ងនស ីយ៉ា ) 
bahaya /បាហាយ៉ា / n ងគ្ោ៉ះថាា ក់: 

គ្បជាពលរដាបានយល់ដឹរពីងគ្ោ៉ះថាា ក់ថ្នការជក់
បារី masyarakat sudah tahu 

bahaya merokok (មា៉ា សារ៉ា កាត់ 
ស ូដ៉ះ តាអ  ូតិនតាាំរ បាហាយ៉ា  ងមើរ៉ាូក ក); 
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berbahaya  /ងបើរ(r)បាហាយ៉ា /  
v គ្បកបងដាយងគ្ោ៉ះថាា ក់: 
ជាំរឺមហារីកនរិជាំរឺគ្រនុងពា៉ះងវៀនជាជាំរឺ្ៃន់្ៃរណដ
លគ្បកបងដាយងគ្ោ៉ះថាា ក់ kanker dan 

tifus merupakan penyakit 

akut yang berbahaya (កាាំរងកើរ(r) 

ដាន ់ទិ្វុស(s) ងមើរូបា៉ា កាន់ ងពើញ៉ា រិត អារ ត 
យ ាំរ ងបើរ(r)បាហាយ៉ា ) 

bahkan  /ប៉ះកាន/់ p មួយវិញងទៀត: 
ការវយគ្បហារមិនបានងយច ៉ះ, 
មួយវញិងទៀតណបជាខាៃ ាំរកាៃ ជារម ន 
serangannya bukan 

berkurang, bahkan lebih 

gencar (ងសើរ៉ា ង៉ា ន់ញ៉ា  ប ូកាន់ ងបើរ(r)រូរ ាំរ 
ប៉ះកាន ់ងលើប ៊ី៉ះ ្ាិនចារ(r)) 

bahu  /បា  ្ូ/ n សាៅ : សាៅ សាា ាំ bahu 

kanan (បា  ្ូ កាណ្តន់,); សាៅ ងឆ្វរ 
bahu kiri (បា  ្ូ រីរ)ី 

bahwa /ប៉ះវ៉ា / p ណដល; ថា: 
ោត់និយយថាោត់នឺរងៅឲ្យឆ្លៃ យ dia 

mengatakan bahwa dia akan 

pergi jauh (ឌយី៉ា  ងមើង៉ា តាកាន់ ប៉ះវ៉ា  
ឌីយ៉ា  អាកាន់ ងពើរ(r)្គ ីចាវ) 

baik  /បាអ ីក/ a បាអ ីក: ប រស់លអ laki-laki  

baik (ឡារី-ឡារី បាអ ិក); 

-- memperbaiki  

 /មឹមងពើរ(r)បាអ ិរ/ី v ជួសជ ល: 
ោត់អាចជួសជ លឡានបាន dia dapat 

memperbaiki mobil (ឌយី៉ា  ដាបា៉ា ត់ 
ងម ើមងពើរ(r)បាអ ីករី ម៉ាូប ៊ីល) 

baiklah!  /បាអ ីកៃ៉ះ/ បាទ; ចា; មិនអីងទ 

baja  /បាចា/ n 1  ណដក: ដាវណដក pedang 

baja (ងពើដាាំរ បាចា); 2 /បាចាក់/ 
ងលា្ៈ សាំងលៀកបាំពាក់ងន៉ះង្វើពីងលា្ៈធ្នត  
pakaiannya terbuat dari 

bahan baja (បា៉ា ថ្កយ៉ា នញ៉ា  ងទើរប ូវ៉ា ត 
ដារី បាហាន់ បាចា) 

bajak /បាចាក់ ឡាអ  ត/ n ្ាូរ: 
វលក់ឧបករែ៍្ ាូរដីទាំងនើប ia menjual 

alat bajak modern (យ៉ា  ងមើនជូវ៉ា ល 

អាឡាត ់បាចាក់ ម៉ាូណដងរ៉ាន); 
-- laut  /បាចាក់ ឡាអ  ត/ ងចារសម គ្ទ: 
សម គ្ទងន៉ះងៅណតមានងចារសម គ្ទជាងគ្ចើន di 

laut ini masih banyak bajak 

lautnya (ឌិ ឡាអ  ត អ ីនី មាស ិ៉ះ បាញ៉ា ក់ 
បាចាក់ ឡាអ  ត);
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membajak  /ងមើមបាចាក់/ v ្្ជូរ: 
្ាូរណគ្ស membajak sawah 

(ងមើមបាចាក់ សាវ៉ា៉ះ) 

baju  /បាជ/ូ n អាវ; សាំងលៀកបាំពាក់: 
សាំងលៀកបាំពាក់ងៅី baju baru (បាជយូ បារូ); 

-- dalam  /បាជ ូដាឡាម/ ងខាអាវគ្ទនប់: 
ងដាយសារណតងតា កាៃ ាំរងពកបអូនគ្បសុរបស់ខ្ុាំមិនបាន
ពាក់អាវគ្ទនប់ karena gerah adik 

hanya mengenakan baju 

dalam (កាងរីណ្ត ង្គើរ៉ះ អាឌិកញ៉ា  ហាញ៉ា  
ងមើរ្គូណ្តកាន់ បាជ ូដាឡាម); 

-- tidur  /បាជ ូទីឌូរ(r)/ អាវងររ: 
វពាក់អាវងររនូវងពលងររ ia 

menggunakan baju tidur 

ketika tidur (យ៉ា  ងមើរ្គូណ្តកាន់ បាជ ូ
ទីឌូរ(r) ងរើទីកា ទីឌូរ(r)) 

bak  /បាក/់ n អារ: អាររតូទឹក bak 

mandi (បាក ់មា៉ា ន់ឌ)ី; 
-- mandi  /បាក មា៉ា ន់ឌ/ិ អារទឺក: 
អារទឺកងន៉ះលិច  bak mandi ini  

bocor (បាក់ មា៉ា ន់ឌិ អ ីនី បូចូរ(r)) 

bakar  /បាការ(r)/ v ងឆ្៉ះ; ដ ត: ដ តមាន់ 
bakar ayam (បាងកើរ(r)អាយាំ ); 

kebakaran  /ងរើបាការ៉ា ន់/ n អរគី្័យ: 
អាកពនៃតអ់រគី្័យ  pemadam 

kebakaran (ងពើមា៉ា ដាាំ ងរើបាការ៉ា ន់); 

membakar /ងមើមបាការ(r)/ v 1 ដ ត: 
ការងរៀនដីងដាយដ តថ្គ្ពរឺជាអាំងពើងលៅើសនិរចាប់ 
membuka ladang dengan 

membakar hutan adalah 

tindakan melawan hukum 

(ងមើមប ូកា ឡាដាាំរ ងឌើង៉ា ន់ ងមើមបាការ(r) 

្ ូតាន់ អាដា ៉ះ ទិនដាកាន់ ងមើឡាវ៉ា ន់ ្ ូរ ម); 
2  អាាំរ: អាាំរគ្តី membakar ikan 

(ងមើមបាការ(r)អ ីកាន់); 3 ដ ត; ង្វើឲ្យងឆ្៉ះ 
ោត់កាំពរ់ដ តសាំរម dia sedang 

membakar sampah (ឌយី៉ា  ងសើដាាំរ 
ងម ើមបាការ(r)សាាំប៉ា៉ះ); 

terbakar /ងទើរ(r)បាការ(r)/ v 1 ងឆ្៉ះ: 
 ារងពលគ្ពឹកបានងឆ្៉ះកាលពីលាៃ ចមសិលមិញ 

pasar pagi terbakar kemarin 

sore
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(បា៉ា សារ(r) បា៉ា ្គ ីងទើរ(r)បាការ(r) ងរើមា៉ា រិន 
សូងរ); 2 គ្តូវបានងឆ្៉ះ; រលាក: 
សាំងលៀកបាំពាក់របស់ោត់គ្តូវបានងឆ្៉ះ 
bajunya terbakar (បាជូញ៉ា 
ងតើរ(r)បាការ(r)) 

bakat  /បាកាត់/ n ងទពងកាសលយ: 
គ្តឹមណតងទពងកាសលយមិនទន់គ្រប់គ្ោន់ងន៉ះងទ 
bakat saja tidak cukup (បាកាត់ 
សាចា ទីដាក់ ជូរ ប); 
-- alam  /បាកាត់ អាឡាម/ 
ងទពងកាសលយពីកាំងែើត: 
ងទពងកាសលយពីកាំងែើតពីបាករកណ្តស់ 

bakat alam susah ditemukan 

(បាកាត់ អាឡាម ស  ៉ះស៉ះ ឌិងទើមូកាន់) 

balai, balai kota  /បាថ្  កូតា/  

n សាលាគ្កុរ: 
សនាិបាតគ្តូវង្វើង ើរងៅសាលាគ្ករុ្ាកាតា 

sidang diadakan di balai 

kota Jakarta (ស ីដាាំរ ឌិអាដាកាន ់ឌិ 
បាថ្  កូតា ចាការ(r)តា) 

balap  /បាឡាប/់ n គ្បណ្តាំរ: ការគ្បណ្តាំរងោ 

balap sapi (បាឡាប់ សាពី); 

balapan  /បាឡាបា៉ា ន់/់ n ការគ្បណ្តាំរ: 
ការគ្បណ្តាំរអណ្ត្ិបងតយយ balapan 

liar (បាឡាប ់លីយ៉ា រ); 

pembalap  /ងពើមបាឡាប/់  
n អាកគ្បណ្តាំរ: អាកគ្បណ្តាំររងយនា្វូមូឡាវ៉ានូ 
pembalap F1 (ងពើមបាឡាប់ F1) 

balas, balasan  /បាឡាសាន់/  
n 1 ងឆ្ៃើយតប: ខ្ុាំទទួលបានការងងៃើយតបពីអាក 
balasan pos-el mu sudah aku 

terima (បាឡាសាន់ ប៉ាូ(s) ណអលមូ ស ូដ៉ះ 
រូងទើមូ); 2 ការតបសារ: 
រល់អាំងពើលឡនឹរទទួលបាននូវការតបសារវញិ 

setiap amal baik akan 

mendapat balasan (ងសើទយី៉ា ប 
អាមា៉ា ល ់បាអ ីក អាកាន់ ងមើនដាបា៉ា ត់ 
បាឡាសាន់); 

membalas  /ងមើមបាឡាស់(s)/  

v ងឆ្ៃើយតប: 
សូមអររ ែណដលបានងឆ្ៃើយតបងៅនឹរលិខិតរបស់
ខ្ុាំ terima kasih sudah 

membalas suratku (ងទើរីមា៉ា  កាស ិ៉ះ 
ស ូដ៉ះ ងមើមបាឡាស(់s)ស ូរ៉ា ត់រូ) 
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balik /បាលិក/ v គ្ត ប:់ 
ខ្ុាំនឹរគ្បញ៉ា ប់គ្ត ប់ងៅវញិ saya akan 

segera balik (សាយ៉ា  អាកាន់ ងសើង្គើរ៉ា  
បាលិក); 

terbalik  /ងតើរ(r)បាលិក/  

v ខារងគ្កាយ; បស្ទញ្ជច ស:់ ទិសបស្ទញ្ជា ស ់

arah terbalik (អារ៉ា៉ះ ងតើរ(r)បាលិក) 

bandar /បាន់ដារ(r)/ n ណ ; គ្ពលាន; ចាំែត: 
កាំពរ់ណ ងោលងៅ pelabuhan tujuan 

(ងពើឡាប ូហាន់ ទជូូវ៉ា ន) 

bandara  /បានដារ៉ា / n អាកាសយនដាា ន: 
យនាងហា៉ះនឹរច ៉ះចតបនាិចងទៀតងន៉ះងៅអាកាស
យនដាា ន pesawat terbang itu 

akan segera mendarat di 

bandara (ងពើសាវ៉ា ត់ ងទើរ(r)បាាំរ អ ីទូ 
អាកាន់ ងសើង្គើរ៉ា  ងមើនដារ៉ា ត់ ឌិ បានដារ៉ា ); 
-- internasional  /បានដារ៉ា  
អ ិនងទើរ(r)ស ីយ៉ាូណ្តល់/ 

អាកាសយនដាា នអនារជាតិ:  
 
 

អាកាសយនដាា នអនារជាតិស ូងកើតែូង្ើតតា 

Bandara Internasional 

Soekarno-Hatta (បានដារ៉ា  
អ ិនងទើរ(r)ណ្តស ីយ៉ាូណ្តល ់ ស ូការែូ-ហាត់តា) 

banding, membandingkan  

 /មឹមបានឌ់ិរកាន/់ v ងគ្បៀបង្ៀប; 
ង្វើការងគ្បៀបង្ៀប: 
កាំង្វើការងគ្បៀបង្ៀបប រគលមួយងៅនិរប រគលមយួ
ង សរងទៀត jangan 

membandingkan satu orang 

dengan yang lain (ចាង៉ា ន់ 
ងម ើមបានឌិរកាន់ សាទូ អូរ ាំរ ដឺង៉ា នយ់ាំរឡាអ ិន) 

bangga /បាាំរហាា / a ងមាទនភាព: 
ខ្ុាំមានងមាទនភាពចាំងពា៉ះគ្បងទសជាតិ aku 

bangga pada negara (អារ ូ
បាាំរហាា  បា៉ា ដា ងនើហាា រ៉ា ) 

bangkit  /បាាំររិត/ v 1 ងគ្កាកឈ្រ: 
វងគ្កាកឈ្រពីកណនៃរអរគុយ ia bangkit 

dari duduknya (យ៉ា  បាាំររិត ដារី 
ឌូឌ កញ៉ា ); 
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2 ងកើតង ើរ: 
កាំ្ឹរបានងកើតង ើរងៅងពលណដលឮថាមានមន 
សសងជរគ្បមាងនរ bangkit 

amarahnya mendengar ada 

orang yg menghinanya (បាាំររិត 
អាមា៉ា រ៉ះញ៉ា  ងមើងឌើង៉ា រ(r) អាដា អូរ ាំរ យ ាំរ 
ងមើរ្ីណ្តញ៉ា ); 3 លាប់: 
ជាំរឺ្ឺតរបស់ោត់បានលាប់មកវញិ 

penyakit asmanya bangkit 

(ងពើញ៉ា រិត អាសាៅ រ៉ា  បាាំររិត); 
pembangkit /ងពើមបាាំររិត/ n 

1 អាកងលើកទឹកចតិា: 
មាា យរបស់ខ្ុាំរឺជាអាកងលើកទឹកចិតាឲ្យខ្ុាំខិតខាំគ្បរឹ
ណគ្បរកាុរការសិការបស់ខ្ុាំ ibuku 

pembangkit semangat 

belajarku (អ ីប រូូ ងពើមបាាំររិត ងសើមា៉ា ង៉ា ត់ 
ងបើឡាចារ(r)រ)ូ; 2 សាា នីយ: 
សាា នីយអរគីសនី pembangkit listrik 

(ងពើមបាាំររិត លិស្ទសរិក); 
~ tenaga listrik  /ងពើមបាាំររិត 
ងទើណ្តហាគ  លិគ្សទិក/ សាា នីយថាមពលអរគីសនី: 
ពួកងយើរកាំព រណតសារសរ់សាា នីយថាមពលអរគីស
នី  kami sedang membangun 

pembangkit tenaga listrik  

(កាម ីងសើដាាំរ ងមើមបារ ន 
ងពើមបាាំររិតងទើណ្តហាា  លីស្ទសរិក) 

bangkrut  /បាាំរគ្រុត/ v កស័យ្ន់: 
គ្កមុ  ្ នឪព ករបស់ខ្ុាំបានកស័យ្ន 
perusahaan bapak saya 

sudah bangkrut (ងពើរូសា្អាន 
បាបា៉ា ក់ សាយ៉ា  ស ូដ៉ះ បាាំរគ្រតុ); 

kebangkrutan  /ងរើបាាំរគ្រូតាន់/ n 

ភាពកស័យ្ន: គ្កមុ  ្ នកស័យ្ន 
perusahaannya mengalami 

kebangkrutan (ងពើរូសាហាអានញ៉ា  
ងមើង៉ា ឡាមី ងរើបាាំរគ្រូតាន់) 

bangsa  /បាាំរសា/ n ជាត;ិ រដា: 
មានគ្បងទសជាងគ្ចើនងៅកាុរតាំបន់អាស ី ada 

berbagai bangsa di Asia (អាដា 

ងពើរ(r)បាថ្្គ បាាំរសា ឌិ អាស ីយ៉ា ) 

bangsal  /បាាំរសាល/់ n បនរប់អាកជាំរឺ: 
បអូនគ្បសុរបស់ោត់គ្តូវបានងរយកងៅដាក់ងៅកាុរ
បនរប់ខារងជើររបស់មនរីរងពទយ adiknya 

ditempatkan di bangsal utara 

rumah sakit (អាឌិកញ៉ា  ឌិងទើមបា៉ា តក់ាន ់
ឌិ បាាំរសាល ់អ ូតារ៉ា  រូម៉ា៉ះ សារិត)
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bangsawan  /បាាំរសាវ៉ា ន់/ n អ្ិជន:់ 
ោត់រឺជាអ្ិជន់ណដលដាកខ់ៃួន dia 

seorang bangsawan yang 

rendah hati (ឌយី៉ា  ងសើអូរ ាំរ អ៉ះល ី

ដាឡាម ហាល់ ងរើសីហាតាន់) 

1bangun  /បារ ន/ v ភ្ាក់ពីដាំងែក; 
ងគ្កាកពីងររ: 
ោត់ជា្មៅតាងគ្កាកពីដាំងែកងៅងពលគ្ពឹកគ្ពលឹម 
dia biasa bangun di pagi hari 

(ឌីយ៉ា  ប ៊ីយ៉ា សា បារ ន ឌិ បា៉ា ្គ ីហារ)ី; 
membangun  /មឹមបារ ន/  
v 1 សារសរ់: 
រជរដាា ្ិបាលសារសរស់ាលាងរៀនងៅ្ូមិងន៉ះ 
pemerintah membangun 

sekolah di desa itu (ងពើងមើរិនត៉ះ  
ងម ើមបារ ន ងសើកូ ៉ះ ឌិ ងដសា អ ីទូ); 
2 កសារ: ងយើរគ្តូវណតកសារគ្បងទសរបស់ងយើរ់ 
kita harus membangun 

negara kesatuan kita 

(រីតា ហារ ស(s) ងមើមបារ ន ងនើហាគ រ៉ា  
ងរើសាទូវ៉ា ន រិតា); 

 

 

 

 3 សាា បន: រិ៉ះរន់ការុន័យសាា បន kritik 

membangun (គ្រីទកី ងមើមបារ ន); 
2bangun  /បារ ន/  n 1 ទគ្មរ:់ 

ត ងន៉ះមានទគ្មរ់ជាររពរមាន់ bangun 

meja itu bulat telur (បារូណ្តន ់
ងមចា អ ីទូ ប ូឡាត់ ងទើលូរ((r)); 

2 រចនសមព័ន: រចនសមព័នដី bangun 

tanah (បារ ន តាែ៉ះ); 
bangunan  /បារូណ្តន/់  

n សារសរ់, អាោរ: អាោរប ូលដិញ 

bangunan apartemen (បារណូ្តន ់
អាផ្លតងតើម ិន); 
pembangunan  /ងពើមបារូណ្តន/់  
n ការអ្ិវឌឍ: ការអ្ិវឌឍជាតិ 
pembangunan bangsa 

(ងពើមបារូណ្តន់ បាាំរសា) 

banjir  /បាន់ជីរ(r)/ n ទឹកជាំនន:់ ទឹកជាំនន់្ាំ 
banjir besar (បាន់ជយីរ(r) ណបសារ(r))
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bank, perbankan  /ងពើរ(r)បាាំរកាន់/  
n វិសស័យ្នោរ: វសិស័យ្នោរអនារជាតិ 
perbankan internasional 

(ងពើរ(r)បាាំរកាន់ អ ិនងទើរ(r)ណ្តស ិយ៉ាូណ្តល់) 

bankir  /បាាំររីរ(r)/ n ធ្ននោរិក: 
នររឺជា្នោររិកណដលទទួលបានងជារជ័យងៅ
សម័យងន៉ះ dia adalah bankir 

yang sukses pada masa itu 

(ឌីយ៉ា  អាដា ៉ះ បាាំររីរ(r) យ ាំរ 
ស  កណសស(s) បា៉ា ដា មា៉ា សា អ ីទូ) 

bantah, membantah  /ងម ើមបាន់ត៉ះ/  
v បដិងស្: បដិងស្ពាកយចចាមអារ៉ា ម 
membantah gosip (ងម ើមបាន់ត៉ះ 
្ាូស ីប);ោត់បដិងស្ដាំែឹរមរគលការរបស់ោ
ត់ dia membantah kabar 

pernikahannya (ឌីយ៉ា  ងមើមបានត៉ះ 
កាបារ(r)ងពើរ(r)នីក៉ះហាន់ញ៉ា ) 

bantai, membantai  /ងមើមបាន់ថ្ត/  
v សមាៃ ប់: 
គ្កមុឧទរ មបានសមាៃ ប់ប រស់ទាំរអស់ងៅកាុរ្មូិ
ងន៉ះ para gerilyawan 

membantai semua laki-laki di 

desa itu (បា៉ា រ៉ា  ង្គើរីលយ៉ា វ៉ា ន់ ងមើមបានថ់្ត  

ងសើមូវ៉ា  ឡារី-ឡារី ឌិ ងដសា អ ទីូ) 

bantal  /បាន់តាល/់ n ងខាើយ: 
បអូនគ្សីណតរណតងគ្បើងខាើយងៅងពលងររ adik 

selalu menggunakan bantal 

saat tidur (អាឌកិ ងសើឡាលូ 

ងមើរ្គូណ្តកាន់ បាន់តាល ់សាអាត់ ទីឌូរ) 

banting, banting harga  

/បាន់ទិរហារ(r)ហាគ / v មញ្ាុ៉ះតថ្មៃមហាសាល: 
ងៅកាុរអាំ ុរងពលមួយសបាា ្៍ងន៉ះងយើរនឹរមញ្ាុ៉ះ
តថ្មៃមហាសាល selama seminggu 

kami akan banting harga 

(ងសើឡាមា៉ា  ងសើមិរ្គ ូកាមី អាកាន់ បាន់ទិរ 
ហារ(r)ហាា ); 

-- setir  /បាន់ទិរ សរីរ(r)/ ណគ្បកាៃ យ: 
កសិករជាងគ្ចើនបានណគ្បកាៃ យខៃូនងៅជាកមៅករ 
banyak petani banting setir 

menjadi buruh (បាញ៉ា ក់ ងពើតានី 
បាន់ទិរ សរីរ(r) ងមើនចាឌិ ប ូរ ៉ះ); 

-- tulang  /បាន់ទិរ ទឡូាាំរ/ 
គ្បឹរណគ្បរង្វើការ: 
ងលាកឪព កោតខ់ាំគ្បឹរណគ្បរង្វើការណ្តស់ងឌើមបីឲ្យ
ពួកងយើរបានសិកា ayah kerja 

banting tulang untuk 

membiayai kuliah kami 
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(អាយ៉ា៉ះ ងរើរ(r)បាន់ទិរ ទូឡាាំរ អ  នទ ក  
ងមើមប ៊ីយ៉ា ថ្យ៉ា រូលីយ៉ះ កាមី); 

membanting  /ងមើមបាន់ទិរ/  
v រ ញ រប់: 
ងលាកឪព កបានរ ញទវ រ រប់ងៅណដលងពលខឹរ 
ayah membanting pintu saat 

marah (អាយ៉ា៉ះ ងមើមបាន់ទិរ ពនិទូ 
សាអាត់ មា៉ា រ៉ា៉ះ) 

bantu, bantuan  /បានទូវ៉ា ន/ n ជួយ; 

ជាំនួយ: ជាំនួយសៅ័គ្រចិតា bantuan 

sukarela (បាន់ទូវ៉ា ន សូកាងរឡា); 

membantu  /ងម ើមបាន់ទ/ូ v ជួយ: 
ោត់សបាយចិតាជួយអាកដ៏ថ្ទ dia senang 

membantu orang lain (ឌយី៉ា  
ងសើដាាំរ ងម ើមបាន់ទូ អូរំរឡាអ ិន។) 

banyak  /បាញ៉ា ក/់ a ងគ្ចើន: មន សសជាងគ្ចើន 
banyak orang (បាញ៉ា ក់ អរូ ាំរ); 

kebanyakan  /ងរើបាញ៉ា កាន/់ n 

ងគ្ចើនងពក: អាំបិលងគ្ចើនងពក kebanyakan 

garam (ងរើបាញ៉ា កាន ់ហាា រ៉ា ម) 

bapak  /បាបា៉ា ក់/ n 1 ឪព ក: 
ោត់រឺជាឪព ករបស់ខ្ុាំ ia bapak saya  

(យ៉ា  បាបា៉ា ក់ សាយ៉ា ); 2 ងលាក:  
ងលាកគ្បធ្នន្ិបតី Bapak Presiden 

(បាបា៉ា ក់ ងគ្បស ីដិន); 

-- tiri  /បាបា៉ា ក់ ទីរ/ី ឪព កច រ: 
ឥ ូវងន៉ះោត់មានឪព កច រ sekarang dia 

mempunyai bapak tiri (ងសើការ ាំរ 
ឌីយ៉ា  ងមើមពូថ្ញ៉ា បាបា៉ា ក់ ទីរ)ី; 
kebapakan  /ងរើបាបា៉ា កាន់/  
n ណដលដូចឪព ក: 
បរគ្បសុរបស់ខ្ុាំរឺជាប រគលណដលងគ្បៀបបានងៅនឹរ
ឪព ក kakak saya adalah 

seorang yang kebapakan 

(កាកាក់ សាយ៉ា  ) 
bara, bara api  /បារ៉ា  អាព/ិ រងរើកង្ៃើរ: 

រងរើកង្ៃើរងន៉ះចាប់ង រើមរលត់បនាិចមារៗ bara 

api itu perlahan mulai 

padam (បារ៉ា  អាព ិអ ីទូ ងពើរ(r)ឡាហាន់ 
មូថ្  បា៉ា ដាាំ); 

membara /ងមើមបារ៉ា / v ងឆ្៉ះរ ាំ: 
ណដកងន៉ះងៅងឆ្៉ះរ ាំ besi itu masih 

membara (ងបើស  ីអ ីទូ មា៉ា ស ិ៉ះ ងមើមបារ៉ា ) 

barak  /បារ៉ា ក/់ n ខរម: 
ពួកងររស់ងៅកាុរខរមណកបរមាត់ថ្គ្ព 
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mereka tinggal di barak- 

barak di pinggir hutan (ងមើងរកា 

ទិរហាា ល ់ឌិ បារ៉ា ក់-បារ៉ា ក់ ឌិ 
ពិរ្គីរ(r)្ ូតាន់) 

barang  /បារ ាំរ/ n 1 សមាភ រៈ 
អាកមាា យបានយករបស់របរមកជាងគ្ចើន ibu 

datang membawa banyak 

barang (អ ីប ូ ដាតាាំរ ងមើមបាវ៉ា  បាញ៉ា ក ់
បារ ាំរ); 2 វតាុ: វតាុចាស់ៗ barang 

lama (បារាំរ ឡាមា៉ា );  

-- antik  /បារ ាំរ អាន់ទិក/ របស់ប រែ: 
ពួកងរលក់នូវរបស់បូរែ mereka 

menjual barang-barang antik 

(ងមើងរកា ងមើនជូវ៉ា ល បារ ាំរ-បារ ាំរ អាន់ទកិ); 

-- bawaan  /បារ ាំរ បាវ៉ា អាន/ ឥវ៉ា ន:់ 
សូមគ្បយ័តាឥវ៉ា ន់របស់ងលាកអាក 
perhatikan barang bawaan 

Anda (ងពើរ(r)ហាទីកាន់ បារ ាំរ បាវ៉ា អាន 
អានដា); 

-- bekas  /បារ ាំរ ងបើកាស់(s)/  

របស់មួយទឹក:  
របស់មួយទឹកជា្មៅតាតថ្មៃរបស់វរឺងថាក 
barang bekas biasanya  

harganya murah (បារ ាំរ ងបើកាស់(s) 

ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  មូរ៉ះ); 

-- berharga  /បារ ាំរ 

ងបើរ(r)ហារ(r)ហាគ / របស់មានតថ្មៃ: 
ចូរកាំដាក់របស់ណដលមានតថ្មៃងៅកាុរវ៉ា លីង្វើដាំងែើរ
របស់ងលាកអាក jangan menyimpan 

barang berharga di dalam 

bagasi (ចាង៉ា ន់ ងមើញិមបា៉ា ន់់ បារ ាំរ 
ងបើរ(r)ហារ(r)ហាគ  ឌិ បាហាគ ស ី); 

-- bukti  /បារ ាំរ ប  កទី/ ្សាុតាាំរ: 
អាកគ្តូវណតមាន្សាុតាាំរឬសាកសីគ្បសិនងបើអាកចរ់
ងចាទគ្បកាន់ងៅនរណ្តមាា ក់ kamu harus 

punya barang bukti atau 

saksi kalau menuduh 

seseorang (កាមូ ហារ ស(s) ពូញ៉ា  
បារ ាំរ ប  កទី អាងៅ សាក់ស ី កាងៅ ងមើនូឌ ៉ះ 
ងសើងសើអូរ ាំរ); 

-- pecah belah  /បារ ាំរ ងពើច៉ះ ងបើ ៉ះ; 
របស់ណបកបាក់: 
អាកមាា យគ្បមូលទ ករបស់របរណដលណបកបាក់ ibu 

mengoleksi barang pecah 

belah (អ ីប ូ ងមើរ៉ាូរ ិកស ី បារ ាំរ ងពើច៉ះ ងបើ ៉ះ) 

barat  /បារ៉ា ត/់ n ខារលិច, ទិសខារលិច: 
ណ ាកខារលិច bagian 
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barat (បាង្គៀនបារ៉ា ត់); ខយល់ខារលិច 
angin barat (អារិនបារ៉ា ត់) 

baring /បារិរ/ v ទងគ្មត; 

berbaring  /ងបើរ(r)បារិរ/ v ងដក: 
ឆ្លៅ ងន៉ះងដកងៅដី kucing itu 

berbaring di tanah (រូជិរ អ ទីូ 
ងបើរ(r)បារិរ ឌ ិតាែ៉ះ); 

membaringkan  /ងមើមបារិរកាន់/  
v 1 ងដកទងគ្មទ: ខ្ុាំនឹរងដកទងគ្មតខៃួនមួយង្ៃត 
saya akan membaringkan 

tubuh saya sejenak (សាយ៉ា  
អាកាន់ ងមើមបារិរកាន់ ទូប  ៉ះ ងសើងជើណ្តក់);  

2 ដាក់ឲ្យងររ: 
អាកមាា យដាក់បអូនឲ្យងររងៅងលើពូក ibu 

membaringkan adik bayi di 

kasur (អ ីប ូ ងមើមបារិរកាន់ អាឌិក បាយី ឌិ 
កាស ូរ(r)); 

terbaring  /ងទើរ(r)បារិរ/ v ងររ:  
វងររសាូកសាឹរោៅ នកាំងរីក ia terbaring 

tak berdaya (យ៉ា  ងទើរ(r)បារិរ តាក ់ 
ងបើរ(r)បាដាយ៉ា ) 

baris  /បារីស(s)/ n ជួរ: ជូរទបីី baris 

ketiga (បារីស ងរើទីហាា ); 

barisan  /បារីសាន់/ n ជូរ: 
ជូរខារងគ្កាយអាកចូលរួមកាុរកមៅវិ្ ី barisan 

belakang upacara (បារីសាន់ 
ងបើឡាកាាំរ អ ូបាចារ៉ា ); 
berbaris  /ងបើរ(r)បារីស(s)/  

v 1 តគ្មរ់ជាជូរ: 
ពួកងយើរបានតគ្មរ់ជួរងៅខារម ខកណនៃរត រិតល 
យ kami berbaris di depan 

loket (កាម ីងបើរ(s)បារិស(s) ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់ 
 ូកិត); 2 ជួរ; ណដលជាជួរ: 
ពួកទហានងរៀបជាជួរ para tentara 

berbaris (បា៉ា រ៉ា  តិនតារ៉ា  ងបើរ(r)

បារីស(s)) 

baru  /បារូ/ a ងៅ:ី ឆ្លា ាំងៅី tahun baru 

(តា  ្ន បារូ); ងរ្ដាា នងៅី rumah 

baru (រូម៉ា៉ះ បារ៉ាូ); 
memperbarui  /ងមើមងពើរ(r)បារ យ/ 

v ង្វើឲ្យងៅីដូចងឌើមវិញ: 
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ពួកងយើរបានង្វើឲ្យរគ្មបងសៀវងៅងន៉ះងៅីដូចងឌើមវិ
ញ kami telah memperbarui 

sampul buku ini (កាម ីងទើ ៉ះ 
ងមើមងពើរ(r)បារ យ សាាំព ល ប ូរូ អ ីនី) 

barusan  /បារូសាន់/ adv ងទើបណតងៅីៗងន៉ះ: 
ខ្ុាំបានជួបនរងទើបណតងៅីៗ ងន៉ះ saya 

bertemu dia barusan (សាយ៉ា  
ងបើរ(r)ងទើមូ ឌីយ៉ា  បារូសាន់) 

basa-basi  /បាសា-បាស /ី n ភាពរួរសម: 
ពាកយសមាីរបស់នរគ្ោន់ណតជាការរួរសម 
ucapannya hanya basa-basi 

(អ ូចាបា៉ា ន់ញ៉ា  ហាញ៉ា  បាសា-បាស ី) 

basah  /បាស៉ះ/ a ងសើម: ងខាអាវងសើម 
សាំងលៀកបាំពាក់ងសើម pakaian basah 

(បា៉ា ថ្កអាន់បាសា្) 

basi  /បាស ី/ a  អមូ: ន ាំងន៉ះ អូមងៅង្ើយ kue 

itu sudah basi (រូងវ អ ីទូ ស ូដ៉ះ បាស ី) 

bata  /បាតា/ n ឥដា: ជញ្ជា ាំរ រ៉ះរបស់ោត់ងគ្បើងៅឥដា 
dinding rumahnya memakai 

batu bata (ឌិនឌិរ រូម៉ា៉ះញ៉ា  ងមើមា៉ា ថ្ក បាទ ូ
បាតា) 

bata-bata, terbata-bata 

 /ងទើរ(r)បាតា-បាតា/ v ភាពសារ ក់ងសរើរ:  

ោត់និយយហាក់មានភាពសារ ក់ងសរើរ dia 

berkata dengan terbata-bata 

(ឌីយ៉ា  ងបើរ(r)កាតា ងឌើង៉ា ន់ ងទើរ(r)បាតា-

បាតា) 

batal  /បាតាល់/ a ងមា ៈ 
កិចចគ្ពមងគ្ពៀរងន៉ះគ្តូវបានចាត់ទ កជាងមា ៈ 
perjanjian itu dinyatakan 

batal (ងពើរ(r)ចានជីយ៉ា ន អ ីទូ 
ឌិញ៉ា តាកាន់បាតាល)់; 

membatalkan  /ងមើបាតាល់កាន់/  
v 1 ល បងចាល: 
ពួកងរបានល បងចាលកិចចគ្ពមងគ្ពៀរណដលបានឯក
ភាពជាមួយោា  mereka 

membatalkan perjanjian yg 

pernah disetujui bersama  

(ងពើរ(r)ចាន់ជីយ៉ា ន យ ាំរ ងពើរ(r)ែ៉ះ 
ឌិងសើទូជ យ ងបើរ(r)សាមា៉ា ); 2 បដិងស្ងចាល; 

ទ កជាងមា ; ង្វើងអាយងមា ; ល បងចាល: 
ោត់ងចាលការសនា dia 

membatalkan janji (ឌីយ៉ា  
ងម ើមបាតាល់កាន ់ចាន់ជយី) 

batang  /បាតាាំរ/ n 1 ងឌើម: ងឌើមងចក 
batang pisang (បាតាាំរ ពសីាាំរ); 
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2 ដរ: ដរសាប ូ batang sabun 

(បាតាាំរ សាប  ន) 
batas  /បាតាស(s)/ n ណដនកាំែត់; គ្ពាំណដន; 

គ្ពាំគ្បទល:់ គ្ពាំគ្បទល់គ្បងទស batas 

negara (បាតាស់(s )ងនើហាា រ៉ា ); 

batasan  /បាតាសាន/់ n ណដនកាំែត់; 
ការកាំែត់: ការកាំែត់អាយ  batasan 

usia (បាតាសាន់ អ ូស ីយ៉ា ); 

membatasi  /ងម ើមបាតាស ី/ v កាំែត;់ 
ង្វើការកាំែត់; ង្វើណដនកាំែត់: 
ពួកងរដាក់ណដនកាំែត់ការយល់ង ើញរបស់ពួកងយើ
រនូវឯកិចាគ្បជ ាំងន៉ះ mereka 

membatasi pendapat kami 

dalam rapat itu 

(ងមើងរកា ងម ើមបាតាស  ីប ិនដាបា៉ា ត់ កាម ីដាឡាម 
រ៉ា បា៉ា ត់ អ ីទូ); 
terbatas  /ងតើរ(r)បាតាស់(s)/  

v មានកាំែត់; ខវ៉ះខាត: គ្កុមណដលខវ៉ះខាត 
kalangan terbatas (កាឡាង៉ា ន់ 
ងតើរ(r)បាតាស(់s)); 

pembatas buku  /ងពើមបាតាស់(s) 

ប ូរូ/  

វតាុណដលស កដាក់កាុរងសៀវងៅសគ្មាប់ចាំណ្តាំកណនៃរ: 
ក ាំបត់ទាំព័រងសៀវងៅងគ្បើច ៉ះវតាុដាក់កាុរងសៀវងៅស
គ្មាប់ចាំណ្តាំកណនៃរ jangan melipat 

halaman, gunakanlah 

pembatas buku (ចាង៉ា ន់ ងមើលីបា៉ា ត់ 
ហាឡាមា៉ា ន់, ្គូណ្តកាន់ ៉ះងពើមបាស់(s) ប ូរូ) 

baterai  /បាងតថ្រ៉ា/ n ងៅ: ន ិការបស់ោត់អស់ងៅ 
baterai jam tangannya sudah 

habis (បាងទើថ្រ៉ា ចាាំ តាាំង៉ា ន់ញ៉ា  ស ូដ៉ះ 
ហាប  ស(s)) 

batin  /បាទនិ/ n ជងគ្ៅចិតា: 
ពិបាកកាុរការវស់ជងគ្ៅចិតាមន សសមាា ក់ៗ 
sukar mengetahui (mengukur) 

batin seseorang (ស ូការ(r) 

ងមើងរើតា  ្ូវ ី (ងមើរូរូរ(r)) បាទិន ងសើងសើអូរ ាំរ) 

batok  /បាត ក/ n លលាដដ៏ូរ: 
វ ឹកទឹកដូរងដាយងគ្បើលលាដ៏ដូរង្វើជាកណនៃរដាក់
ទឹកដូរ ia minum air kelapa 

memakai wadah batok kelapa 

(យ៉ា  មីន ម ថ្អយីរ(r) ងរើឡាបា៉ា  ងមើមា៉ា ថ្ក វ៉ា ដ៉ះ 
បាត ក ងរើឡាបា៉ា ) 

batu  /បាទ/ូ n ងៅ: តបូរ batu permata 

(បាទ ូងពើរ(r)មា៉ា តា);
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batuan  /បាទូវ៉ា ន/ n ងៅ; ដ ាំងៅ: 
ងៅងសឌីម៉ារ់ណទរ batuan sedimen 

(បាទូវ៉ា ន ងសើឌីមិន) 

batu bara /បាទ ូបារ៉ា / n ្យូរងៅ: 
ឥែឌូ ងនស ីរឺជាគ្បងទសណដល លិត្យូរងៅ្ាំជារងរ
បាំ  ត Indonesia merupakan 

negara penghasil batu bara 

terbesar (អ ិនដូងនស យី៉ា  ងមើរូបា៉ា កាន់ 
ងនើង្គើរ៉ា  ងពើរហាស ីឡាន់ បាទូ បារ៉ា  ងទើរ(r) 

ណបសារ(r)) 

batuk  /បាទ ក/ n កអក: 
ជាំរឺកអករបស់ោត់រឺ្ៃន់្ៃរណ្តស់ sakit 

batuknya sangat parah (សារតិ 
បាទ កញ៉ា  សាង៉ា ត់ បា៉ា រ៉ះ) 

bau  /បាវ/ n កៃិន: កៃិនសអុយ bau busuk 

(បាវ ប ូស  ក); 

berbau  /ងបើរ(r)បាវ/ v កៃិន; 
ណដលមានកៃិន: ងជើរ្ ាំកៃនិ kaki berbau 

(ការ ីបាវ) 
bawa, membawa  /ងម ើមបាវ៉ា / v នាំ; 

យក: ខ្ុាំ្ៃិចយកកាបូបល យរបស់ខ្ុាំមកជាមួយ 

aku lupa membawa dompetku 

(អារ ូលូបា៉ា  ងម ើមបាវ៉ា  ដ ាំប ិតរូ); 

pembawaan  /ប ឹមបា៉ា វ៉ា អាន/ n នាំ; 
ពីកាំងែើត; ្មៅជាត:ិ ្មៅជាតិរបស់មន សស 
pembawaan manusia 

(ពឹមបា៉ា វ៉ា អាន មា៉ា នូស ីយ៉ា ) 
bawah /បាវ៉ា៉ះ/ n ងគ្កាម; ខារងគ្កាម: 

វទ ករបស់ងលរវងៅខារងគ្កាមណគ្រងររ dia 

menaruh mainannya di 

bawah tempat tidur (ឌយី៉ា  
ងមើណ្តរ ៉ះ មា៉ា អ ិនណ្តន់ញ៉ា  ឌិបាវ៉ា៉ះ ងទើមបា៉ា ត់ 
ទីឌូរ(r)) 

bawang  /បាវ ាំរ/ n ខរឹម: ខរឹមគ្ក្ម 
bawang merah (បាវ ាំរងមរ៉ា៉ះ); ខរមឹស 
bawang putih (បាវ ាំរពូទិ៉ះ) 

bayar, membayar  /ងម ើមបាយ៉ា រ(r)/  
v បរ់ថ្ងៃ: ោត់្ ៃិចបរ់ថ្ងៃង្ៃើរ dia lupa 

membayar tagihan listrik 

(ឌីយ៉ា  លូបា៉ា  ងម ើមបាយ៉ា រ(r)តា គ្ីហាន់លីគ្សទីក) 

beban  /ប ឺបាន/់ n ទមៃន;់ សាំពា្: 
ខាររបស់ោត់ឈ្ឺងដាយសា
រណតទមៃន់ថ្នសាក់កាដ៉ាូរបស់ោត់ 
punggungnya sakit karena 

beban ranselnya (ព រ្គុរញ៉ា  សារិត 
កាងរីណ្ត ងបបាន់ រ៉ា ន់ងសលញ៉ា ); 

membebani  /ងម ើមប ឺបាន/ី v ទមៃន់; 
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ដាក់បនរុក:  
ោត់មិនចរ់ដាកប់នរុកងៅងលើឪព កមាា យរបស់ោត់
ងទ dia tidak mau membebani 

orang tuanya (ឌយី៉ា  ទីដាក់ 
ងម ើមប ឺបានី អូរ ាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា ) 

bebas  /ងបបាស់(s)/ a ងសរី; ោៅ ន: 
ទី ារងសរីអាសា ន pasar bebas 

Asean (បា៉ា សារ(r) ងបបាស់(s) អាស ីយ៉ា ន) 

bebek  /ងបបិក/ n ទ: គ្ស៉ះទ kolam 

bebek (កូឡាាំ ងបបិក); កនរុយទ ekor 

bebek (ងអកូរ(r) ងបបិក) 

beda, berbeda  /ងបើរ(r)ងបដា/ v ង សរោា ; 
ខ សោា ; ណដលង សរោា :  ទិសង សរោា  
berbeda arah (ងបើរ(r)ងបដា អារ៉ា៉ះ); 

membedakan  /ងម ើមងបដាកាន់/  
v ង សរោា ; ណញក; ណដលង្វើងអាយខ សោា : 
ពិបាកណបរណចកភាពខ សោា រវរកូនងភាៃ ៉ះទាំរពីរ
ងន៉ះ sulit membedakan anak 

kembar itu (ស ូលីត ងម ើមងបដាកាន់ 
អាណ្តក់ កឹមបារ(r) អ ីទូ); 

 

 

perbedaan  /ងពើរ(r)ងបដាអាន/  
n ង សរោា ; ភាពខ សោា ; ខ សណ ៃកោា :  
មានភាពខ សណ ៃកោា ជាងគ្ចើនរវរខ្ុាំនិរអាក ada 

banyak perbedaan antara 

aku dan kamu (អាដា បាញ៉ា ក់ 
ងពើរ(r)ងបដាអាន អាន់តារ៉ា  អារូដាន់ កាម)ូ 

begitu  /ប ឺ្គីទ/ូ pron ដូងចា៉ះ; ដូចជា; រឺជា: 
យប់ងន៉ះរឺជាយប់ដ៏គ្សស់សាអ ត ini malam 

yang begitu indah (អ នីី មា៉ា ឡាម 
យ ាំរប ឺ្គីទូ អនិដ៉ះ) 

beku /ប រឺូ/ a កក; រីរសៃួត: បឹររីរសៃួត 
danau beku (ដាណ្តវ ប ឺរូ) 

bel  /ណបល/ n កែា ឹរ: កែា ឹរសាលាងរៀន bel 

sekolah (ណបល ងសើកូ ៉ះ) 

belah, membelah  /ងប ៊ី ៉ះ/ v ណបរណចក; 
ខាន់ណចក: ខាន់ណចក ៃូវ, ខាន់ណចកសម គ្ទ 
membelah jalan; membelah 

lautan (ងម ើមងប ៊ី ៉ះ ចាឡាន់, ងម ើមងប ៊ី ៉ះ 
ឡាអ ូតាន់)
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belakang  /ងប ៊ីឡាកាាំរ/ n ខារងគ្កាយ: 
បនរប់របស់ោត់ងៅខារងគ្កាយ kamarnya 

ada di belakang (កាមា៉ា រ(r)ញ៉ា  
អាដា ឌិ ងប ៊ីឡាកាាំរ) 

belanja  /ងប ៊ីឡាន់ចា/ n ទិញឥវ៉ា ន:់ 
មជឃមែឌ លពាែិជាកមៅ pusat belanja 

(ពូសាត់ ងប ៊ីឡានច់ា); 

berbelanja  /ងបើរ(r)ងបើឡាន់ចា/  
v ទិញឥវ៉ា ន:់ ជា្មៅតាគ្សតីចូលចិតាងដើរទិញឥវ៉ា ន់ 
wanita biasanya senang 

berbelanja (វ៉ា នីតា ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  
ងស ើណ្តាំរងបើរ(r)ងបើឡាន់ចា) 

beli, membeli  /ងម ើមងបើល/ី v ទិញ: 
ោត់ទិញសាំប គ្តរងង្ៃើរងៅបានល រ dia 

membeli tiket kereta menuju 

Bandung (ឌយី៉ា  ងម ើមងបើល ីទីកិត ងរើងរតា 

អាព ីងមើនូជយូបាន់ឌ រ); 
pembelian  /ងម ើមងបើល,ី 

ងប ើមងបើលីយ៉ា ន/ n ទិញ; ការទិញ: 
ការទិញជាលកខែៈគ្ទរ់គ្ទយ្ាំ  
pembelian besar (ងប ើមងបើលីយ៉ា ន 
ណបសារ(r)); 

pembeli  /ងប ើមងបើល/ី n អាកទិញ; 
អតិងិជន: អតិងជិនសកាា ន ពល pembeli 

potensial (ងប ើមងបើល ីប៉ាូតនិស ីយ៉ា ល); 

pembelian  /ងប ើមងបើលីយ៉ា ន/ n ទិញ; 

ការទិញ: 
ការទិញ រ៉ះណលវរមានការងកើនង ើរងៅកាុរឆ្លា ាំងន៉ះ
ងៅគ្បងទសឥែឌូ ងនស ី  
pembelian apartemen di 

Indonesia meningkat tahun 

ini (ងប ើមងបើល ីអាបា៉ា ងតើងម៉ាន ឌី ឥែឌូ ងនស ីយ៉ា  
ងមើនិរកាត់ តា  ្ន អ ីនី) 

beliau  /បឺងលៀវ/ pron វ (គ្បសុ, គ្ស ី

ណដលមានអាយ តិចជារ); ោត ់(គ្បសុ, គ្ស ី

ណដលមានអាយ ងគ្ចើនជារ): 
ោត់រឺជាមន សសជាទីងោរពងៅកាុរ្ូមិរបស់ងយើរ 
beliau merupakan orang 

yang disegani di kampung 

kami (ងប ៊ីលីអាវ ងមើរូបា៉ា កាន់ អូរ ាំរ 
យ ាំរឌិងសើហាា នី ឌិកាាំព រ កាម)ី
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belok  /ណប ុក/ v បត់: បត់ងឆ្វរ belok kiri 

(ណប ុក រីរ)ី; បត់សាា ាំ belok kanan 

(ណប ុក កាណ្តន់); 

belokan  /ណប ុកាន់/ n ងការ: ងការខាៃ ាំរ 
belokan tajam (ណប ុក តាចាាំ) 

belum  /ងបើល ម/ adv 1  ងៅង ើយ; មិនទន់: 
ការងររបស់ោត់នូវមិនទន់រួចរល់ងៅង ើយ 

pekerjaannya masih belum 

selesai (ងពើងរើរ(r)ចាអាន់ញ៉ា  មា៉ា ស ិ៉ះ 
ងបើល ម ងសើង ើថ្ស); 2 មិនទន់: 
ខ្ុាំមិនទន់ញុាំ អវីងសា៉ះ saya belum 

makan apapun (សាយ៉ា  ងបើល ម 
មា៉ា កាន់ អាបា ព ន); 
sebelum  /ងសើងបើល ម/ adv ម ន; ពីម ន: 
ម នចូលងររ, ម ននឹរចាកងចញងៅ 

sebelum tidur; sebelum 

berangkat (ងសើងបើល ម 
ទីឌូរ(r) ,ងសើងបើល ម ងបើរ ាំរកាត់); 

sebelumnya  /ងសើងបើល មញ៉ា /  

adv ជាដាំបូរ; ម នដាំបូរ: 
ម នដាំបូរោត់គ្សស់គ្សូបអាហារងពលគ្ពឹក  
 

sebelumnya dia makan pagi 

(ងសើងបើល មញ៉ា  ឌីយ៉ា  មា៉ា កាន់ បា៉ា ្គ)ី 

benang /ងបើណ្តាំរ/ n ណខសអាំងបា៉ះ 
ខ្ុាំគ្តូវការមជាុលនិរអាំងបា៉ះងដើមបីងដរ aku 

butuh jarum dan benang 

untuk menjahit (អារ ូប ូទ ៉ះ ចារ ម 
ដាន ់ងប ៊ីណ្តាំរ អ  នទ ក មិនចា្ីត) 

benar  /ងបើណ្តរ(r)/ a គ្តមឹគ្តូវ; ពិតគ្បកដ: 
 ៃូវណដលពិត jalan yang benar 

(ចាឡាន់ យ ាំរងបើណ្តរ(r)); 

sebenarnya  /ងសើងបើណ្តរ(r)ញ៉ា / 
adv តាមពិតងៅ: 
តាមពិតងៅោត់មិនចរឈ់្ប់ង្វើការងន៉ះងទ 
sebenarnya, dia tidak ingin 

berhenti kerja (ងសើងបើណ្តរ(r)ញ៉ា  
ឌីយ៉ា  ទីដាក់ អ ីរនិ ងបើរ(r)្ិនទី ងរើរ(r)ចា) 

benih  /ងបើនិ៉ះ/ n គ្ោប់ពូជ: គ្ោប់ពូជគ្សូវ 
benih padi (ងបើនិ៉ះ បា៉ា ឌី) 

bensin  /ងបនស ិន/ n សាាំរ; ងគ្បរឥនធ៉ះ: 
អារ រុកងគ្បរឥនធ៉ះ tangki bensin; 

saringan bensin (តាាំររី ងបនស ិន, 
សារីង៉ា ន់ ងបនស ិន)
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bentuk /បិនទ ក/ n ទាំររ;់  រូបររ: រូបររកាយ, 

ទាំររ់ម ខ, រូបររមិនចាស់លាស់ bentuk 

badan; bentuk wajah; bentuk 

takberaturan (បិនទ ក បាដាន់, បិនទ ក 
វ៉ា ចយ៉ះ, បិនទ ក តាក់ងប ៊ីរ៉ា ទូរ៉ា ន់); 

membentuk  /ងម ើមបិនទ ក/  
v ង្វើងអាយមានរូបររ; បងរាើត: គ្រូមាន
ទួនទីបងរាើតនូវប រគលិកលកខែៈរបស់យ វជនជាំន
ន់ងគ្កាយ guru berperan 

membentuk karakter generasi 

muda (រូរ ូងប ៊ីរ(r)ងពើរ៉ា ន់ ងម ើមបិនទ ក 
ការ៉ា ក់ងតើរ(r) ង្គងនើរ៉ា ស ី មូដា) 

berangkat  /ងប ៊ីរ ាំរកាត/់ v ងចញដាំងែើរ: 
ោត់ងចញដាំងែើរងៅគ្បងទសងគ្តងៅថ្ងៃងន៉ះ dia 

berangkat ke luar negeri hari 

ini (ឌីយ៉ា  ងប ៊ីរ ាំរកាត់ ងរើលូវ៉ា រ(r) ងនើង្គើរី 
ហារ ីអ ីនី); 
keberangkatan  /កឺងប ៊ីរ ាំរកាតាន/់  
n ការងចញដាំងែើរ:  
ការងចញដាំងែើរកាុរគ្សកុ 
keberangkatan dalam negeri 

(ងរើងប ៊ីរ ាំរកាតាន់ ដាឡាម ងនើង្គើរី) 

berani  /ងបើរ៉ា ន/ី a ហា ន; កាៃ ហាន: 
ឯរគ្តូវណតហា នសារភាពនូវងទសកាំ្ សរបស់ខៃួន 
kamu harus berani mengakui 

kesalahanmu (កាម ូ ហារ ស(s) គ្បានី 
ងមើង៉ា រូអ ី ងរើសាឡាហាន់ម ូ) 

berapa  /ងប ៊ីរ៉ា បា៉ា / pron ប៉ា នៅ ន: 
ងតើរយ៉ះងពលប៉ា នៅ នងទៀតណដលខ្ុាំគ្តូវររចាាំ? 

berapa lama saya harus 

menunggu? (ងប ៊ីរ៉ា បា៉ា  ឡាមា៉ា  សាយ៉ា  
ហារ ស(s) ងមើន រ្គ?ូ); 

ងតើមួយងន៉ះតថ្មៃប៉ា នៅ ន? berapa  

harganya? (ងប ៊ីរ៉ា បា៉ា  ហារ(r)ហាា ញ៉ា ?); 

ងតើងលខទូរស័ពររបស់ប៉ាូលិសប៉ា នៅ នណដរ? 

berapa nomor telepon polisi? 

(ងប ៊ីរ៉ា បា៉ា  ែូម៉ាូរ(r) ងតង ្វូន ប៉ាូលីស )ី 

beras  /ងប ៊ីរ៉ា ់ស(់s)/ n អរារ: អរារសរីររគ 
beras organik (ងប ៊ីរ៉ា ស(់s) 

អូរ(r)ហាគ និក) 

berat  /ងប ៊ីរ៉ា ត/់ a ្ៃន:់ កាបូបងន៉ះ្ៃន់ណ្តស ់

tas ini sangat berat 

 (តាស់(s) អ ីនី សាង៉ា ត់ងប ៊ីរ៉ា ត់)
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beres, membereskan  

 /ងម ើមណបណរ៉ាស(s)កាន/់ v សមាអ ត; 
ង្វើងអាយសាអ ត: 
អាកបងគ្មើសណ្តា ោរងន៉ះកាំពរ់ណតសមាអ តកណនៃរងរ
រ pelayan hotel itu sedang 

membereskan tempat tidur 

(ងប ើឡាយ៉ា ន់ ្ូណតល ងស ើដាាំរ 
មឹមណបណរ៉ាស(s)កាន ់តឹមបា៉ា ត់ ទីឌួរ(r)) 

beri, beri tahu  /ងប ៊ីរីតាវ/ v ជូន; 
 ាលដាំែឹរ; ជគ្មាប: 
ពួកងយើរគ្តូវបានងរ ាល់ដាំែឹរថាងជើរងហា៉ះង្ើ
គ្តូវបានពនាងពល kami diberi tahu 

bahwa penerbangan ditunda 

(កាម ីឌីងប ៊ីរីតាវ ប៉ះវ៉ា  ងពើងែើរ(r)បាង៉ា ន់ 
ឌិទ នដា); 

memberi  /ងម ើមងប ៊ីរី/ v  ាល់ងអាយ 

ោត់ណតរណត ាល់ដាំបូនៅ នលអដល់ខ្ុាំ: dia 

selalu memberiku nasihat 

yang baik (ឌីយ៉ា  ងសើឡាលូ ងម ើមងប ៊ីរីរូ 
ណ្តស ីហាត់ យ ាំរ បាអ កិ) 

berisik  /ងប ៊ីរីស ិក/ a ណដល ូឡា; ណដលរំខាន: 
អាកជិតខារង្ើវឱ្យរំខាន tetangga 

berisik (ងតើតាាំរហាា  ងប ៊ីរីស ិក) 

bersih  /ងប ៊ីរ(r)ស ិ៉ះ/ a សាអ ត: ទកឹសាអ ត air 

bersih (អាយីរ(r) ងប ៊ីរ(r)ស ិ៉ះ); 
ខយល់បរិស ទធ udara bersih (អ ូដារ៉ា  
ងប ៊ីរ(r)ស ិ៉ះ); 

membersihkan 

 /ងម ើមងប ៊ីរ(r)ស ិ៉ះកាន/់ v សមាអ ត: 
ខ្ុាំសមាអ តបនរប់ទកឹមួយដរកាុរមួយណខ aku 

membersihkan kamar mandi 

sekali dalam sebulan (អារ ូ
ងម ើមងប ៊ីរ(r)ស ិ៉ះកាន ់កាមា៉ា រ(r) មា៉ា ន់ឌី 
ងស ើកាលីដាឡាម ងស ើប ូឡាន់) 

besar  /ណបសារ(r)/ a ្ាំ: ងៅណក្ាំ, ងរ្ដាា ន្ាំ  
bos besar; rumah besar 

(បូស(s) ណបសារ(r), រូម៉ា៉ះ ណបសារ(r)) 

besi  /ងបើស /ី n ណដក: អាវងគ្កា៉ះ, របរណដក 
baju besi; pagar besi (បាជយូ 
ងបើស ,ី បា៉ា ហាា រ(r)ងបើស )ី 

betis  /ងបើទីស(s)/ n កាំ្ួនងជើរ: 
កាំ្ួនងជើរដ៏គ្សស់សាអ ត  betis indah 

(ងពើទីស(s) អ ិនដ៉ះ) 

betul  /ងប ៊ីទ ល/ a គ្តឹមគ្តូវ; ពិតគ្បកដ: 
ចងមៃើយគ្តឹមគ្តូវ jawaban betul 

(ចាវ៉ា បាន់ ងប ៊ីទ ល)
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biasa  /ប  យ៉ា សា/ a ្មៅតា: មន សស្មៅតា 

manusia biasa (មា៉ា នូស ីយ៉ា  ប  យ៉ា សា); 

អសាច រយ luar biasa (លូវ៉ា រ(r) ប ៊ីយ៉ា សា) 

biaya  /ប  យ៉ា សា/ n តថ្មៃ; ការចាំណ្តយ; 

កថ្គ្មងសវ: ការចាំណ្តយងលើការណងទាំ biaya 

pemeliharaan (ប ៊ីយ៉ា យ៉ា  
ងពើងមើលីហារ៉ា អាន); ថ្ងៃសាលា biaya 

sekolah (ប ៊ីយ៉ា ងសើកូ ៉ះ) 

bibir /ប ៊ីប ៊ីរ(r)/ n បបូរមាត់: បបូរមាត់គ្ក្ម 
bibir merah (ប ៊ីប ៊ីរ ងមរ៉ា៉ះ); 

បបូរមាត់ងគ្ប៉ះ bibir pecah-pecah 

(ប ៊ីប ៊ីរ(r) ងពើច៉ះ-ងពើច៉ះ) 
bicara  /ប ៊ីចារ៉ា / v នយិយ; មានគ្បសាសន៍; 

berbicara  /ងបើរ(r)ប ៊ីចារ៉ា / v និយយ; 
មានគ្បសាសន័: 
ងពលខៃ៉ះោត់និយយពាកយអសរួសយ dia 

kadang berbicara kasar (ឌយី៉ា  
កាដាាំរ ងប ៊ីរ(r)ប ៊ីចារ៉ា  កាសារ(r)) 

binatang  /ប ៊ីណ្តតាាំ រ/ n សតវពា្ន; សតវ: 
សតវថ្គ្ព binatang buas (ប ៊ីណ្តតាាំ រ 
ប ូវ៉ា ស(់s)); 

-- piaraan  /ប ៊ីណ្តតាាំ រ ពយី៉ា រ៉ា អាន/ 
សតវចញ្ាឹម: ោត់មានសតវឆ្លៅ ណដលជាសតវចិញ្ចមឹ 
dia memiliki binatang 

piaraan kucing (ឌីយ៉ា  ងមើមីលីរី 
ប ៊ីណ្តតាាំ រ ពីយ៉ា រ៉ា អាន់ រូជិរ) 

bingung  /ប ៊ីរ រ/ a ងរឿរឆ្ៃល់: 
ខ្ុាំងរឿរឆ្ៃល់ណមនងទនង្ត អវីបានជាងរឿរងន៉ះអាច 
ងកើតង ើរងៅបាន? 

saya bingung mengapa hal 

itu bisa terjadi (សាយ៉ា  ប ៊ីរ រ 
ងមើង៉ា បា៉ា  ហាល់ អ ីទូ ប ៊ីសា ងទើរ(r)ចាឌិ); 

kebingungan  /ងរើប ៊ីរូង៉ា ន/់  
n គ្ចបូកគ្ចបល់: 
ោត់មានការគ្ចបូកគ្ចបល់សគ្មាប់ការងឆ្ៃើយសាំែួរ
ងន៉ះ dia kebingungan untuk 

menjawab pertanyaan itu 

(ឌីយ៉ា  ងរើប ៊ីរូង៉ា ន់ អ  នទ ក ងមើនចាវ៉ា ប់ 
ងពើរ(r)តាញ៉ា អាន); 

membingungkan  /ងមើមប ៊ីរ រកាន់/ 
v 1 ង្វើឲ្យងរឿរឆ្ៃល់:  
បញ្ជា ទាំរងន៉ះង្វើឲ្យខ្ុាំងរឿរឆ្ៃល់ណមនងទន 
persoalan itu 

membingungkan saya 



bintang  bintang 

 53  

(ងពើរ(r)សូអាឡាន់ អ ីទូ ងមើមប ៊ីរ រកាន់ 
សាយ៉ា ); 2 ណដលគ្ចបូកគ្ចបល់: 
បញ្ជា ងន៉ះពិតជាគ្ចបូកគ្ចបល់ណមន masalah 

ini sangat membingungkan 

(មា៉ា សា ៉ះ អ ីនី សាង៉ា ត់ ងមើមប ៊ីរូកាន់) 

bintang  /ប  នតាាំ រ/ n 1 តារ; ផ្លា យ: 
ោត់ជាតារដ៏លបីលាញមាា ក់ ia seorang 

bintang besar (អ ីយ៉ា  ងសើអូរ ាំរ 
ប  នតាាំរ ណបសារ(r)); 2 រគ្សីចគ្ក: 
នរមានរសីចាំរ រចាំងរីន  
bintangnya Libra (ប  នតាាំរញ៉ា  
លីគ្បា); 3 រសីលអ: 
រសីលអរបស់ោត់គ្តូវបានរសាត់បនាិចមារៗ 
bintangnya mulai pudar 

(ប  នតាាំរញ៉ា  មូថ្  ពូដារ(r)); 

4 កាំែតច់ាំណ្តាំ: 
វ ាល់សញ្ជា ចាំណ្តាំចាំងពា៉ះសាំនួរណ្តណដលវចាតទ់ 
កថាពិបាក ់ ia memberi tanda 

bintang pada soal-soal yang 

dianggap susah 

 (យ៉ា  ងមើមងបើរី តានដា បា៉ា ដា សូអាល-់សូអាល់ 

យ ាំរ ឌិអាាំរកាប ់ស ូស៉ះ); 

 5 តារ: វកាៃ យជាតារបាល់ទត់ ia ingin 

menjadi bintang  

dalam sepak bola  

(យ៉ា  អ ីរិន ងមើនចាឌិ ប  នតាាំរ ដាឡាម 
ងសើបា៉ា ក់ បូឡា); 6 លអងលើសងរ: 
រងយនាងន៉ះបានកាៃ យជារងយនាលអងលើសងរងៅកាុរ
គ្កមុរបស់វ mobil itu menjadi 

bintang di kelasnya (ម៉ាបូ ៊ីល អ ីទ ូ
ងមើនចាឌិ ប  នតាាំរ ឌិ ងរើឡាស់(s)ញ៉ា ); 
-- berekor  /ប  នតាាំរ ងបើរ(r)ងអកូរ(r)/ 
ផ្លា យដ ៉ះកនរុយ:  
ផ្លា យដ ៉ះកនរុយមានពនៃីដ៏គ្តចាស់គ្តចរ់ 
bintang berekor memiliki 

sinar yang terang (ប  នតាាំរ 
ងបើរ(r)ងអកូរ((r)ងមើមីលីរី ស ីណ្តរ(r) យ ាំរ 
ងទើរ ាំរ); 
-- tujuh  /ប  នតាាំរ ទជូូ/ កញ្ចុាំផ្លា យនរគ័ល: 
ងៅយប់ខៃ៉ះងយើរអាចងមើលង ើញកញ្ចុាំផ្លា យនរគ័ល 

di malam-malam tertentu kita 

dapat menyaksikan bintang 

tujuh (ឌិ មា៉ា ឡាម-មា៉ា ឡាម ងទើរ(r)តិនទូ 
រីតា ដាបា៉ា ត់ ងមើញ៉ា ក់ស ីកាន់ ប  នតាាំរ ទូជ)ូ; 

membintangi  /ងមើមប  នតារ/ី  
v 1 សណមារ: វសណមារការុណខសភាពយនារនធត់ ia 

membintangi film horor (យ៉ា  
ងមើមប  នតារី ្វី ិម ្ូរូរ(r));
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2 កាំែតច់ាំណ្តាំ: 
វ ាល់សញ្ជា ចាំណ្តាំចាំងពា៉ះងលខណ្តណដលវចាតទ់ 
កថាមានបញ្ជា  ia membintangi 

nomor-nomor yang dianggap 

bermasalah: (យ៉ា  ងមើមប  នតាាំរី 
ែូម៉ាូរ(r)-ែូម៉ាូរ(r) យ ាំរ ឌិអាាំរកាប ់
ងបើរ(r)មា៉ា សា ៉ះ); 

perbintangan  /ងពើរ(r)ប  នតាង៉ា ន/់ 
n 1 តារវិទា: វយកម ខវទិារតាវទិា ia 

mengambil mata kuliah 

perbintangan (យ៉ា  ងមើង ាំប ៊ីល មា៉ា តា 

រូលិយ៉ា៉ះ ងពើរ(r)ប  នតាាំង៉ា ន់); 2 ងហារសាស្ទសា: 
អាកជាំនញងហារសាគ្សតអាចង្វើការទសសន៍ទយ
ងជារវសនរបស់មន សសមាា ក់ៗ ahli 

perbintangan dapat meramal 

nasib seseorang (អ៉ះល ី

ងពើរ(r)ប  នតាង៉ា ន់ ដាបា៉ា ត់ ងមើរ៉ា មា៉ា ល់ ណ្តស ិប 
ងសើងសើអូរ ាំរ) 

bioskop  /ប ៊ីយ៉ាូសាុប/  

n ងររមងហាគ្សព; ងររភាពយនា: 
ពួកងយើរងមើលក នងៅងររភាពយនា 
kita menonton film di bioskop 

(រីតា ងមើែ នត ន ្វី ិម ឌីប ៊ីយ៉ាួសាុប) 

biru  /ប ៊ីរ/ូ a ងខៀវ; ពែ័ងខៀវ: ងម ពែ័ងខៀវ 
langit biru (ឡារតិ ប ៊ីរ)ូ; សម គ្ទងខៀវ 
laut biru (ឡាអ  ត ប ៊ីរ)ូ 

1bisa  /ប ៊ីសា/ n ពិស: 
ពិសពស់ងន៉ះពិតជាកាចសាហាវណមនងទន bisa 

ular itu sangat mematikan 

(ប ៊ីសា អ ូឡារ(r) អ ីទូ សាង៉ា ត់ ងមើមា៉ា ទីកាន)់; 
berbisa  /ងបើរ(r)ប ៊ីសា/ v មានពិស: 
ពស់មានពិស ular berbisa (អ ូឡារ(r)  

ងបើរ(r)ប ៊ីសា) 

2bisa  /ប ៊ីសា/ v អាច; ពិស: ខ្ុាំអាចង្វើវបាន 
aku bisa melakukannya (អារ ូ
ប ៊ីសា ងមើឡារូកានញ់៉ា ) 

bisik  /ប ៊ីស ិក/ n និយយខសឹបៗ: 
ខ្ុាំងៅណតអាចឮខសឹបរបស់អាក aku masih 

dapat mendengar bisikmu 

(អារ ូមា៉ា ស ិ៉ះ ដាបា៉ា ត់ ងមើនងឌើង៉ា រ(r)ប  ស ីកមូ); 

berbisik  /ងបើ(r)ប ៊ីស ិក/ v ការខសឹប: 
ពួកងរខសឹបគ្បាប់ោា ងៅវញិងៅមកងឌើមបីកាំឲ្យមានងរ
ឮ mereka saling berbisik 

agar tidak terdengar 

(ងមងរកា សាលិរ ងបើរ(r)ប ៊ីស ិក អាហាា រ ទីដាក់ 
ងទើរងឌើងរ(r))
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bising  /ប ៊ីស ិរ/ a  ូឡា; អ អូរ: បនរប់ណដលអ អូរ 
ruangan bising (រូវ៉ា ង៉ា ន់ ប ៊ីស ិរ) 

biskuit  /ប  ស(s)រ វីត/ n នាំប ៊ីសឃវីទ: 
កាំងទចនាំប ៊ីសឃវីទ remah-remah 

biskuit (ងរីម៉ា៉ះ-ងរីម៉ា៉ះ ប  ស(s)រ វតី) 
bisnis  /ប ៊ីស(s)នីស(s)/ n អាជីវកមៅ; ជាំនួញ: 

កិចចការជាំនួញ urusan bisnis (អ ូរូសាន់ 
ប ៊ីស(s)នីស(s)) 

bocor  /បូចូរ (r)/ v ងលច: ដបងន៉ះងលច 
botol itu bocor (បូត ល អ ីទូ បូចូរ(r)) 

membocorkan  /ងមើមបូចូរ(r)/  

v ង្វើឲ្យងលច; ង្វើឲ្យណបកធ្នៃ យ: 
នរបានង្វើឲ្យណបកធ្នៃ យង ៅ្ ៉ះងៅដល់អាកកាណស
ត dia membocorkan nama-

nama itu kepada pers (ឌីយ៉ា  
ងមើមបូចូរ(r)កាន ់ណ្តមា៉ា -ណ្តមា៉ា  អ ីទូ ងរើបា៉ា ដា 

ងពើរ(s)) 

bodoh  /បូដ ៉ះ/ a លៃរ;់ ង ៃើ: មន សសលៃរ ់
manusia bodoh (មា៉ា នូស ីយ៉ា  បដូូ៉ះ); 

ងរឿរណដលលៃរ់ងមៃ  hal bodoh (ហាល់ 
បូដូ៉ះ) 

bohong  /បូ្ រ/ v ក ្ក; ្ូត្រ: 
វក ្កបា៉ា មា៉ា ក់របស់វ dia bohong 

pada orang tuanya (ឌីយ៉ា  បូ្ រ 
បា៉ា ដា អូរាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា ); 

berbohong  /ងបើរ(r)បូ្ រ/  

v ក ្ក, ្ូត្រ: ចូរកាំក ្ក! jangan 

berbohong! (ចាង៉ា ន់ ងប ៊ីរ(r)បូ្ រ!) 

bola  /បូឡា/ n បាល់: ទត់បាល ់ 

menendang bola (ងមើែិនដាាំរ បូឡា); 

-- basket  /បូឡា បាសាិត/ បាល់ងបា៉ះ; 
-- dunia  /បូឡា ឌូនយី៉ា / បាល់ពិ្ពងលាក; 
-- lampu  /បូឡា ឡាាំព/ូ អាំពូលង្ៃើរ; 

-- mata  /បូឡា មា៉ា តា/ គ្ោប់ណ្ាក; 
-- sodok  /បូឡា សូដ ក/ ប កប ៊ីយ៉ា  

boleh  /បូ ិ៉ះ/ adv អាច: 
ពួកងយើរអាចងៅឥ ូវងន៉ះ kita boleh 

pergi sekarang (រីតា បូ ិ៉ះ 
ងពើរ(r)្គី ងសើការ ាំរ) 

bolu  /បូល/ូ n ន ាំងខរ 

bom  /ប ម/ n គ្ោប់ណបក: 
គ្ោប់ណបកបានង្វើឲ្យជនស ីវលិរររបួសពីរបីនក់ 
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bom itu melukai beberapa 

warga sipil  

(ប ម អ ីទូ ងមើលូថ្ក ងបើងបើរ៉ា បា៉ា  វ៉ា រ(r)ហាា  
ស ីពីល); 

-- atom  /ប ម អាតូម/ គ្ោប់ណបកអាតូម; 
-- waktu  /ប ម វ៉ា កទ់ូ/ គ្ោប់ណបកងពល; 

mengebom  /ងមើងរើប ម/  
v បាំ រុ៉ះគ្ោប់ណបក: 
យនាងហា៉ះបានទមាៃ ក់គ្ោប់ណបកងៅកាុរទីគ្ករុ 
pesawat-pesawat mengebom 

kota itu (ងពើសាវ៉ា ត់-ងពើសាវ៉ា ត់ ងមើងរើប ម 
កូតា អ ីទូ); 

pengeboman  /ងពើងរើបូមា៉ា ន់/   
n ការបាំ រុ៉ះគ្ោប់ណបក: 
មនរីរងពទយងន៉ះគ្តូវបានបាំផ្លៃ ញងៅកាុរការទមាៃ ក់គ្ោ
ប់ណបកងន៉ះ rumah sakit itu 

hancur dalam pengeboman 

itu (រូម៉ា៉ះ សារិត អ ទីូ ហាន់ជូរ(r)) 

boneka /បូងនកា/ n ត កាតា: នរសនសាំត កាតាទ ក 
dia mengoleksi boneka (ឌយី៉ា  
ងមើងរើ ិកស ី បូងនកា) 

bor  /បូរ(r)/ n ខួរ: ណ្ាកខួរ mata bor 

(មា៉ា តា បូរ(r)); 

mengebor  /ងមើងរើបូរ(r)/ v ខួរ:  
គ្កមុ  ្ នងន៉ះកាំព រខួររកគ្ប្ពងគ្បរងៅកាុរឈ្ូរ
សម គ្ទ perusahaan itu sedang 

mengebor sumber minyak di 

lepas pantai (ងពើរូសាហាអាន អ ទីូ 
ងសើដាាំរ ងមើងរើបូរ ស  មងបើរ(r)មីញ៉ា ក់ ឌិ 
ង ើបា៉ា ស(s)បា៉ា ន់់ថ្ត); 

pengeboran  /ងពើងរើបូរ៉ា ន/់ n ខួរ: 
គ្កមុ  ្ នខួររកងគ្បរ perusahaan  

pengeboran minyak 

(ងពើរូសាហាអាន ងពើងរើបូរ(r)មីញ៉ា ក់) 
boros  /បូរ៉ាូស(s)/ a ណដលខា៉ះខាា យ: 

រងបៀបរស់ងៅណដលខា៉ះខាា យ gaya hidup 

boros (ហាា យ៉ា  ្ ីឌ ប) 

bosan /បូសាន/់ a ្ ញ; ្ ញគ្ទន;់ ្ ញងប់: 
ខ្ុាំ្ ញ saya bosan (សាយ៉ា  បូសាន)់; 

membosankan  /ងម ើមបូសាន់កាន់/  
v ្ ញ; ណដលង្វើឲ្យ្ ញគ្ទន់: 
វសិមកាលងន៉ះរួរឱ្យ្ ញគ្ទន់ណ្តស់ 

liburan yang sangat 

membosankan (លីប ូរ៉ា ន់ យ ាំរ 
សាង៉ា ត់ ងមើមបូសាន់កាន់)
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botak  /បូតាក/់ a ទាំងពក; ឆ្ក: កាលឆ្ក 
kepala botak (កឺបា៉ា ឡា បូតាក់) 

botol  /បូត ល/ n ដប: ទឹកមួយដប satu 

botol air (សាទូ បូត ល); កគ្មបដប 
tutup botol ( ទទូ ប បូត ល អាយីរ(r)) 

buah  /ប ូវ៉ា៉ះ/ n ណងៃងឈ្ើ: 
ោត់មិនចូលចិតាញុាំ ណ ៃងឈ្ើងទ dia tidak 

suka makan buah (ឌីយ៉ា  ទីដាក់ 
ស ូកា មា៉ា កាន់ ប ូវ៉ា៉ះ) 

buang, buang air kecil  /ប ូវ ាំរ 
អាយីរ(r)កឹជីល/ v ងចាល; បងងរ បរ់តូច; 
បត់ងជើរតូច; ជ ៉ះងនម: ខ្ុាំចរ់បត់ងជើរតចូ aku 

mau buang air kecil (អារូ មា៉ា វ 
ប ូវ ាំរ អាយីរ(r) ងរើជីល); 

-- air besar  /ប ូវ ាំរ 
អាយីរ(r)ណបសារ(r)/ ងចាល; បងងរ បរ់្ាំ; 
បត់ងជើរ្ាំ; ជ ៉ះអាចម៏: ខ្ុាំចរ់បត់ងជើរ្ាំ aku 

mau buang air besar (អារ ូ
មា៉ា វ)ប ូវ ាំរ អាយីរ(r) ណបសារ(r)); 

membuang  /ងម ើមប ូវ ាំរ/ v ងចាល; 

ងបា៉ះងចាល; គ្រណវរងចាល:  

កាំងបា៉ះសាំរមងចាលងៅកាុរទងនៃ jangan 

membuang sampah di sungai 

(ចាង៉ា ន់ ងមើមប ូវ ាំរ សាាំប៉ា៉ះ ឌី ស ូថ្រ) 

buas  /ប ូវ៉ា ស(់s)/ a សាហាវ: សតវសាហាវ 
binatang buas (ប ៊ីណ្តតាាំរ ប វូ៉ា ស(់s)) 

buat, berbuat /ងបើរ(r)ប ូវ៉ា ត/ v ង្វើ: 
ពួកងយើរគ្តូវណតង្វើអវីមួយងឌើមបីជួយដល់ក មារ 
kita harus berbuat sesuatu 

untuk menolong anak itu (រតីា  

ងបើរ(r)ប ូវ៉ា ត ងសើស ូវ៉ា ទូ អ  នទ ក ងមើែូ ុរ 
អាណ្តក់ អ ីទូ) 

buat, buatan  /ប ូវ៉ា តាន/់ n បងរាើត; 
សបបនិមៅិត: បឹរសបបនិមៅិត danau 

buatan (ដាងៅ ប ូវ៉ា តាន់); 

membuat /ងម ើមប ូវ៉ា ត/ v បងរាើត;  លិត; 
ង្វើ: ោតព់ូណកង្វើនាំ dia pintar 

membuat kue (ឌយី៉ា  ពិនតារ(r) 

ងមើមប ូវ៉ា ត រូងវ); 
perbuatan  /ងពើរ(r)ប ូវ៉ា តាន/់ n អាំងពើ: 
អាំងពើលអ perbuatan baik (ងពើរប ូវ៉ា តាន់) 

buaya  /ប៉ាូវ៉ា យ៉ា / n គ្កងពើ: ណសបកគ្កងពើ kulit 

buaya (រូលតី ប ូវ៉ា យ៉ា )
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bubuk  /ប ូប  ក/ n ងមៅ: ងមៅងមវស bubuk 

cabai (ប ូប  ក ចាថ្ប) 

bubur  /ប ូប ូរ(r) ប ូដាយ៉ា / n បបរ: បបរមាន់ 
bubur ayam (ប ូប ូរ(r) អាយ ាំ) 

budaya  /ប ូដាយ៉ា / n វបប្ម៍: 
ោត់កាំព រណតងវៀនភាសានិរវបប្ម៍ឥែរ ងនស ី 
dia sedang belajar bahasa 

dan budaya Indonesia (ឌីយ៉ា  
ងសើដាាំរ ងបើឡាចារ(r) បាហាសា ដាន ់
ប ូដាយ៉ា  អ ិនដូងនស យី៉ា ); 

kebudayaan  /ងរើប ូដាយ៉ា អាន/  
n ថ្នវបប្ម៍: បញ្ជា វបប្ម៍ masalah 

budaya (មា៉ា សា ៉ះ ប ូដាយ៉ា  ) 

budi daya  /ប ូឌិ ដាយ៉ា / n ការចឹញ្ចឹម: 
ការចឹញ្ចឹមគ្តី, budi daya ikan mas; 

budi daya perairan (ប ូឌិដាយ៉ា  
អ ីកាន់ មា៉ា ស(s) ប ូឌិដាយ៉ា  ងពើរ(r)ថ្អយីរ់ា ន់) 

buka, membuka  /ងម ើមប ូកា/ v ងបើក; 
សងមាភ ្: សូមងមតាា ងបើកទវ ! tolong buka 

pintu! (តូ ុរ ប ូកា ពិនទូ) 

bukan  /ប ូកាន/់ adv មនិណមន:  

មិនណមនឥ ូវងន៉ះងទ bukan sekarang 

(ប ូកាន់ ងសើការាំរ) 

bukit  /ប ូរិត/ n ដាំបូក: កាំពូលដាំបូក puncak 

bukit (ព នចាក់ ប ូរិត) 

bukti  /ប  កទ/ី n ្សាុតារ: ្សាុតារជាក់ណសារ 
bukti nyata (កទី ញ៉ា តា); វតាុតារ 
barang bukti (ប   បារាំរ ប  កទី); 

membuktikan  /ងម ើប  កទីកាន/់  
v បញ្ជា ក;់ ង្វើឲ្យជាក់: បញ្ជា ក់ការពិត 
membuktikan kebenaran 

(ងម ើមប  កទីកាន់ ងរើងបើណ្តរ៉ា ន់) 

buku  /ប ូរ/ូ n ងសៀវងៅ: ងសៀវងៅគ្កាស 

buku tebal (ប ូរូ ងតើបាល់); 

រគ្មបងសៀវងៅ sampul buku (សាាំព ល 

ប ូរូ); 

membukukan  /ងមើមប ូរូកាន/់  
v កាំែត់គ្តា: 
រ៉ាូណ្តល់ដូបានង្វើកាំែត់គ្តា២៥គ្ោប់ងៅកាុរ
១៨គ្បកួត Ronaldo telah 

membukukan 25 gol dalam 

18 pertandingan (Ronaldo 
ងទើ ៉ះ ងមើមប ូរូកាន់ ឌូវ៉ា  ពូល ូ្ាូល ដាឡាម 
ងឌើឡាបា៉ា ន់់ ងបើ ៉ះ ងពើរ(r)តាន់ឌិង៉ា ន់)
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bulan  /ប ូឡាន/់ n 1 ណខ: ពីរណខ dua 

bulan (ឌូវ៉ា  ប ូឡាន់);  

2 គ្ព៉ះណខ; គ្ព៉ះចនា; ងលាកណខ: គ្ព៉ះចនរងពញវរ់ 
bulan purnama (ប ូឡាន់ 
ពួរ(r)ណ្តមា៉ា ) 

bulat  /ប ូឡាត/់ a មូល: ម ខមួល wajah 

bulat (វ៉ា ចយ៉ះ ប ូឡាត់); ណ្ាកមូលគ្ក រ ់
mata bulat (មាតា ប ូឡាត់) 

bulu  /ប ូល/ូ n ងរម: ងរមណ្ាក bulu mata 

(ប ូល ូមា៉ា តា); កីឡាវយសី bulu 

tangkis (ប ូល ូតាាំររីស(s)) 

bumbu  /ប  មប /ូ n ងគ្រឿរងទស: 
ងគ្រឿរងទសប រែ bumbu 

traditional (ប  មប ូ គ្តាឌិសយូណ្តល់) 

bumi  /ប ូម/ី n ពិ្ពងលាក: 
ណ នដីវលិជ ាំវញិគ្ព៉ះអាទិតយ bumi 

mengelilingi matahari (ប ូមី 
ងមើងរើលីលីរី មា៉ា តា ហារ)ី 

bunda  /ប  នដា/ n អាកមាា យ 

bundar  /ប  នដារ(r)/ a 1 មូល: ត មូល 

meja bundar (ងមចា ប  នដារ(r));  

2 ររវរ់: វ័ែឌ មួក topi bundar (តូពី 
ប  នដារ(r)); 

bundaran  /ប  នដារ៉ា ន់/ n ររវរម់ូល: 
បត់ងឆ្វរ ៃូវទីមួយងៅររវរ់មូល ambil 

belokan kiri pertama di 

bundaran (អាាំប ៊ីល ណប ូកាន់ រីរ ី
ងពើរ(r)តាមា៉ា  ឌិ ប  នដារ៉ា ន់) 

1bunga  /ប ូង៉ា / n ផ្លា : 
នរដាាំ ផ្លា ងៅកាុរសួនរបស់នរ dia 

menanam bunga di kebunnya  

(ឌីយ៉ា  ងមើណ្តណ្តាំ ប ូង៉ា  ឌី ងរើប  នញ៉ា ); 

berbunga /ប ូង៉ា / v ណដលមានផ្លា រ: 
ងពលណ្តងទើបរ កខជាតិងន៉ះមានផ្លា ? kapan 

tanaman ini berbunga? (កាបា៉ា ន់់ 
តាណ្តាំមា៉ា ន់ អ ីនី ងបើរ(r)ប ូង៉ា ?) 

2bunga  /ប ូង៉ា / n គ្បាក់ការ: គ្បាក់ការ្នោរ 
bunga bank (ប ូង៉ា  បាាំរ) 

bungalo  /ប ូង៉ា  ូ/ n ប ូង៉ា  ូ: 
ពួកងរសាា ក់ងៅកាុរបរឹហាគ  ូ mereka 

menginap di  bungalo (ងមើងរកា 

ងមើរីណ្តប់ ឌិ ប  រហាា  ូ)
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bungkuk, membungkuk 

 /ងមើមប  ររ ក/ v លាំឱ្នកាយងោរព: 
ពួកងយើរលាំឱ្នកាយងោរពងៅចាំងពា៉ះគ្ព៉ះមហាកស
គ្ត kami membungkuk ke arah 

raja (កាមី ងមើមប  ររ ក ងរើ អារ៉ះ រ៉ា ចា) 
bungkus  /ប  ររ ស(s)/ n ខចប់: បារីមួយកញ្ចប ់

satu bungkus rokok (សាទូ 
ប  ររ ស(s) រ៉ាូក ក); កញ្ចប់ការដូរ  
bungkus kado (ប  ររ ស(s) កាដូ); 

bungkusan  /ប  ររសូាន/់ n កញ្ចប:់ 
កញ្ចប់គ្កណ្តត ់bungkusan kain  

(ប  ររូសាន់ កាអ ិន); 

membungkus  /ងមើមប  ររ ស(s)/  

v ខចប់: នរខចប់ចាំែីអាហារជាមួយនិរសៃកឹងចក 
ia membungkus makanan 

dengan daun pisang (យ៉ា  
ងមើមប  ររ ស(s) មា៉ា កាណ្តន់ ងឌើង៉ា ន់ ដាអ  ន 
ពីសាាំរ); 

pembungkus  /ងពើមប ូររ ស(s)/  

n កញ្ចប់: កញ្ចប់សគរគ្ោប ់pembungkus 

permen (ងពើមប  ររ ស(r) ងពើរ(r)ណម៉ាន) 

bungsu  /ប  រស /ូ n បអូនងៅ: 
វរឺជាបអូនងៅងៅកាុរគ្រួសារខ្ុាំ dia anak 

bungsu di keluargaku (ឌយី៉ា  
អាណ្តក់ ប  រស ូ ឌិ ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា រូ) 

buntut  /ប  នទ ត/ n កនរុយ: ស  បកនរុយងោ 

sop buntut (ស ប ប  នទ ត); 

membuntuti  /ងមើមប  នទទូី/  
v តាមពីងគ្កាយ: រងយនាងន៉ះតាមពីងគ្កាយខ្ុាំ 
mobil itu membuntuti aku 

(ម៉ាូប ៊ីល អ ីទូ ងមើមប  នទ តទី អារ)ូ 

bunuh  /ប ូងន៉ះ/ v សមាៃ ប:់ សមាៃ ប់ោា  
saling bunuh (សាលិរប នូួ៉ះ); 
សមាៃ ប់ខៃួន bunuh diri (ប ូងន៉ះ ឌីរ)ី; 

-- diri /ប ូន ៉ះ ឌិរ/ិ សមាៃ ប់ខៃនួ: 
ប រស់មាា ក់ងន៉ះបានសមាៃ ប់ខៃួនឯរងៅកាុររ ក 
lelaki itu bunuh diri di 

penjara (ងលើឡារី អ ីទូ ប ូន ៉ះ ឌិរ ីឌិ 
ប ិនចារ) 

bunyi  /ប ូញ/ី n សងមៃរ: ខ្ុាំលឺសងមៃរចណមៃក 
aku mendengar bunyi aneh 

(អារ ូងម ើនដឺងរ(r) ប ូញី អាណន៉ះ);
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berbunyi  /ងបើរ(r)ប ូញី/ v លឺ; បនៃ:ឺ 
ឧបករែ៍ង្ៃរងន៉ះបនៃឺសងមៃរហាក់ដូចជាមនិពិ
ងរ៉ះងសា៉ះ alat musik itu berbunyi 

sumbang (អាឡាត់ មូស ិក អ ីទូ 
ងប ៊ីរ(r)ប ូញ ីស  មបាាំរ) 

buru, berburu  /ងបើរ(r)ប ូរ/ូ v គ្បមាញ់: 
គ្បមាញស់តវ berburu binatang 

(ងប ៊ីរ(r) ប ូរ ូប ៊ីណ្តតាាំរ); 

buru-buru  /ប ូរ-ូប ូរ/ូ  
a គ្បញ៉ា ប់គ្បញ៉ាល:់ ខ្ុាំកាំព រណតគ្បញ៉ា ប់គ្បញ៉ាល់ 
saya sedang buru-buru (សាយ៉ា  
ងសើដាាំរ ប ូរ-ូប ូរ)ូ 

buruh  /ប ូរ ៉ះ/ n កមៅករ: កមៅករងររចគ្ក 
buruh pabrik (ប ូរ ៉ះ បា៉ា គ្ពិក) 

buruk  /ប ូរ ក/ a អាគ្កក:់ ដាំែឹរអាគ្កក់ 
berita buruk (ងប ៊ីរីតា ប ូរ ក) 

burung   /ប ូរ រ/  n សតវសាៃ ប: 
សតវងហា៉ះង្ើងៅងលើងម  burung 

beterbangan di langit (ប ូរ រ 
ងប ៊ីងតើរ(r)បាង៉ា ន់ ឌិឡារិត) 

bus  /ប ៊ីស(s)/ n 1 រងយនាគ្កុរ: 
ជាងរៀររល់ថ្ងៃខ្ុាំណតរណតជិ៉ះរងយនាគ្ករុងៅសាលា
ងរៀន setiap hari aku naik bus 

ke sekolah (ងសើទីយ៉ា ប ហារ ីអារ ូ
ណ្តអ ិក ប ៊ីស(s) ងរើ ងសើកូ ៉ះ); 2 រងយនា: 
រងយនាសាលា bus sekolah (ប ៊ីស(s) 

ងសើកូ ៉ះ) 

busana  /ប ូសាណ្ត/ n សងមៃៀកបាំពាក:់ 
ការបងា ញម៉ាូត peragaan busana 

(ងពើរ៉ា កាអាន ប ូសាណ្ត); 

berbusana  /ងបើរ(r)ប ូសាណ្ត/  

v ងសៃៀកពាក់: 
ោត់ងសៃៀកសងមៃៀកបាំពាក់ដ៏គ្សស់សាអ ត dia  

berbusana anggun (ឌយី៉ា  
ងបើរប ូសាណ្ត អាាំរ គ្ុន) 

busuk  /ប ូស  ក/ a សអុយ; រលួយ;  អូម; ខចូ: 
អាហារងន៉ះ អូមង ើ្យ makanan itu 

sudah busuk (មា៉ា កាណ្តន់ អ ីទូ ស ូដ៉ះ 
ប ូស  ក)
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buta  /ប ូតា/ a ខាវ ក់; ររតឹ; ពិការណ្ាក: 
ររឹតពែ័ buta warna (ប ូតា 

វ៉ា រ(r)ណ្ត); មន សសខាវ ក់  orang buta 

(អូរ ាំរ ប ូតា); 

-- huruf  /ប ូតា ្ រូ្វ/  
ណដលមិនងច៉ះអកសរ: 
មានមន សសជាងគ្ចើនណដលមិនងច៉ះអកសរងៅតាមជន់
បទ  ada banyak penduduk 

yang buta huruf di desa itu 

(អាដា បាញ៉ា ក់ ងពើនឌូឌ ក យ ាំរ ប ូតា ្ ូរូ្វ 
ឌិ ងដសា អ ីទូ); 
-- warna  /ប ូតា វ៉ា រ(r)ណ្ត/ ខាវ កព់ែ ័

butik  /ប ូទិក/ n ហារលក់ងរឿរណតរកាយ 

butir  /ប ូទីរ(r)/ n 1 គ្ោប:់ ស  តពីរគ្ោប ់dua 

butir telur (ឌូវ៉ា  ប ទូីរ(r) ងទើ ូរ((r)); 

2 ចាំែ ច: ចាំែ ចទីមួយ butir 

pertama (ប ូទីរ(r) ងពើរ(r)តាមា៉ា ); 

butiran  /ប ូទីរ៉ា ន់/ n គ្ោប:់ គ្ោប់ខាច់ 
butiran pasir (ប ូទរី៉ា ន់ បា៉ា ស ីរ(r)) 

butuh, kebutuhan  /ងរើប ូទូហាន់/  
n តគ្មូវការ: 
ពួកងរកាំព រទិញរបស់របរណដលជាតគ្មូវការគ្បចាាំថ្ងៃ
សគ្មាប់គ្កមុគ្រួសារ របស់ពួកងរ mereka 

sedang belanja kebutuhan 

rumah tangga (ងមើងរកាងសើដាាំរ 
ងបើឡាន់ចា ងរើប ូទហូាន់ រូម៉ា៉ះ   តាាំរហាា ) 
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C  -  c 

cabang  /ចាបាាំរ/ n សាខា: 
ងឌើមងឈ្ើងន៉ះមិនមានណមកសាខាងគ្ចើនង ើយ 

pohon itu tidak memiliki 

banyak cabang (ប ូ្ ន អ ីទូ ទីដាក់ 
ងមើមីលិរី បាញ៉ា ក់ ចាបាាំរ) 

cabut, mencabut /ងមើនចាប  ត/ v ដក: 
ដកឆ្ាុកងន៉ះងចញ cabut steker itu 

(ចាប  ត ងសរងកើរ(r) អ ីទូ) 

cacar, cacar air  /ចាចារ(r) ថ្អយរី((r)/ 

n ជាំរឺអ តសាវ យ 

cacat  /ចាចាត់/ n 1 រ ែវិបតា; កាំ្ ស 

គ្តឹមគ្តូវឥតងខាច ៉ះ tanpa cacat (តានប់ា៉ា  
ចាចាត់); 2 ពិការ: 
អរគការមិនណសវររកគ្បាក់ចាំងែញបាន ាល់អាំងណ្ត
យដល់ជនពិការ organisasi nirlaba 

itu memberi donasi kepada 

para penyandang cacat 

(អូរ(r)ហាា នីសាស ី នីរ(r)ឡាបា អ ីទូ 
ងមើមងបើរីកាន ់ដូណ្តស  ីងរើបា៉ា ដា បា៉ា រ៉ា  
ងពើញ៉ា ន់ដាាំរ ចាចាត់) 

cacing  /ចាជិរ/ n ដរាូវ; គ្ពនូ: 
ដរាូវង្វើគ្បងហារងៅកាុរដី  

cacing itu membuat liang di 

dalam tanah (ចាជរិ អ ីទូ ងមើមប វូ៉ា ត 
លីយ ាំរ ឌិ ដាឡាម តាែ៉ះ) 

cadang, cadangan  /ចាដាង៉ា ន់/ n បគ្មរុ: 
ករទ័ពបគ្មរុ pasukan cadangan 

(បា៉ា សូកាន់ ចាដាង៉ា ន់); 

mencadangkan  /ងមើនចាដាាំរកាន/់  
v ទ កបគ្មុរ: ខ្ុាំបានទ កគ្បាក់បគ្មរុងឌើមបីបរ់ពនធ 
saya mencadangkan uang ini 

untuk membayar pajak (សាយ៉ា  
ងមើនចាដាាំរកាន ់អ ូវ ាំរ អ  នទ ក អ ីនី អ  នទ ក 
ងមើមបាយ៉ា រ(r) បា៉ា ចាក់) 

cagar, cagar alam  /ចាហាគ (r) អាឡាម/ 
n អ្ិរកស្មៅជាតិ; 

-- budaya /ចាហាគ រ(r) 
ប ូដាយ៉ា / អ្ិរកសវបប្ម៍ 

cahaya  /ចាហាយ៉ា / n ពនៃឺ: ពនៃឺអាំពូលង្ៃើរ 
cahaya lampu (ចាហាយ៉ា  ឡាាំពូ); 

ពនៃឺ្ៃឺ cahaya terang (ចាហាយ៉ា  ងតើរ ាំរ) 

cair  /ចាយីរ(r)/ a រវ; លាយ: សាប ូរវ 
sabun cair (សាប  ន ចាយីរ(រ)); 



cakap, kecakapan                             calon 

 64  

cairan  /ចាយីរ៉ា ន់/ n សាធ្នត រវ: 
សាប ូលារចាន cairan pencuci 

piring (ចាយីរ៉ា នប់ ិនជូជពីីរិរ) 

cakap, kecakapan  /ងរើចាកាបា៉ា ន់់/  
n ជាំនញ: ជាំនញកាុរការងលរតគ្នតី 
kecakapan dalam bermusik 

(ងរើចាកាបា៉ា ន់់ ដាឡាម ងបើរ(r)មូស ិក); 

percakapan  /ងពើរ(r)ចាកាបា៉ា ន់/់   
n ការសនរន: ការសនរនខៃី percakapan 

singkat (ងពើរចាកាបា៉ា ន់់ ស ិរកាត់) 

cakar, cakar ayam  /ចាការ(r) អាយ ាំ/ 
n គ្កញាំមាន់: បាតគ្កញាំមាន់ fondasi ca-

kar ayam (្វុនដាស  ីចាការ(r) អាយ ាំ); 

pencakar langit  /ងពើចាការ(r) 
ឡារិត/ អោរខពស់កប់ពពក: 
ទីគ្ករុគ្តូវបាន  ្ ិំព័ទធងៅងដាយអោរខពស់កប់ពពក 
kota dikelilingi oleh pencakar  
langit (កូតា ឌិងរើលីលីរី អូងល៉ះ 
ងពើនចាការ(r) ឡារិត) 

cakram  /ចាគ្កាាំ/ n ឌិស: 
ចងគ្មៀរងន៉ះរឺអាចរកបានងៅកាុរអ ីនង្ើងែតឬក៏ជា 
លកខែៈឌិស   

rekaman itu tersedia secara 

daring atau dalam bentuk 

cakram (ងរីកាាំមា៉ា ន់ អ ីទូ ងទើរងសើឌីយ៉ា  ដារិរ 
អាងៅ ដាឡាម បិនទ ក ចាគ្កាាំ); 
-- padat  /ចាគ្កាាំ បា៉ា ដាត់/ ឌិសងតចមៃរ: 
ឌិសងតចមៃរ cakram kopian (ចាគ្កាាំ 
កូពីយ៉ា ន) 

cakup, cakupan  /ចារូបា៉ា ន់់/  
n វីសាលភាព; គ្រប់ដែា ប:់ គ្រប់ដែា ប់តិចតួច 
cakupan kecil (ចារូបា៉ា ន់់ ងរើជីល); 

tercakup  /ងទើរ(r)ចារ ប/ v រួមបញ្ចូល: 
បញ្ជា ងន៉ះមិនគ្តូវបានដាក់បញ្ចូលងៅកាុរការគ្សាវ
គ្ជាវរបស់ោត់ង ើយ masalah itu tidak 

tercakup dalam penelitiannya  

(មា៉ា សា ៉ះ អ ីទូ ទីដាក់ ងទើរ(r)ចារ ប ដាឡាម 
ងពើងនើលីទីយ៉ា ន) 

calon  /ចា ុន/ n ងបកខជន: ងបកខជនគ្រូបងគ្រៀន 
calon guru (ចា ុន ្គូរូ); 

mencalonkan  /ងមើនចា ុនកាន់/  
v ងគ្ជើសងរីសឲ្យឈ្រង ៅ្ ៉ះ 
ពួកងរបានងគ្ជើសងរីសោត់ឲ្យឈ្រង ៅ្ ៉ះជាអាកគ្រប់
គ្ររងៅី
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mereka mencalonkan dia 

sebagai manajer baru (ងមើងរកា 

ងមើនចា ុនកាន់ ឌីយ៉ា  មា៉ាណ្តងជើរ(r)បារូ) 
camil, camilan  /ចាមីឡាន/់  

n អាហារសគ្មន់: អាហារសគ្មន់កាំដរងពា៉ះ 
camilan ringan (ចាមីឡាន់ រីង៉ា ន់) 

campur  /ចាាំពូរ(r)/ v ណដលលាយបញ្ាូលោា ; 
ដាក់បញ្ាូលោា ; គ្ក ុក: បណនៃគ្ក ុក sayuran 

campur (សាយូរ៉ា ន់ ចាាំពូរ(r)); 

-- tangan  /ចាាំពរូ(r) តាាំង់ន/់ 1 លូកថ្ដ: 
ខ្ុាំមិនចរ់លូកថ្ដងៅកាុរកិចចការរបស់ពូកងរង ើយ 

saya tidak mau campur 

tangan dalam urusan mereka  

(សាយ៉ា  ទីដាក់ ងៅ៉ា  ចាាំពូរ(r) តាាំង៉ា ន់ ដាឡាម 
អ ូរូសាន់ ងមើងរកា); 2 ការអនាររមន៍: 
ពួកងរបានបដិងស្ការអនាររមន៍របស់រដាា ្ិបាល 

mereka menolak campur 

tangan pemerintah (ងមើងរកា 

ងមើែូឡាក់ ចាាំពូរ(r) តាាំង៉ា ន់ ងពើងមើរិនត៉ះ) 
canda  /ចាន់ដា/ n និយយងលរ/និយយកាំណបៃរ: 

វគ្ោន់ណតជាការនិយយងលរ  
 

 

itu tadi hanya sebuah canda 

(អ ីទូ តាឌ ិហាញ៉ា  ងសើប ូវ៉ា៉ះ ចាន់ដា); 

bercanda  /ងបើរ(r)ចាន់ដា/  

v និយយងលរ; និយយកាំណបៃរ: 
អាកចាស់ជាកាំព រនិយយងលរង្ើយងមើលងៅ 

kamu pasti sedang bercanda 

(កាម ូបា៉ា សរ ិងសើដាាំរ ងបើរ(r)ចាន់ដា) 

candi  /ចានឌ/ិ n គ្បាសាទ: គ្បាសាទបូរ៉ាូប ូឌួ 
candi Borobudur (ចាន់ឌិ បូរ៉ាូប ឌូូរ(r)) 

candu  /ចាន់ឌ/ូ n អាង្ៀន: ការជួញដូរអាង្ៀន 
perdagangan candu 

(ងពើរ(r)ដាកាង៉ា ន់ ចាន់ឌូ); 
kecanduan  /ងរើចាឌូវ៉ា ន/  
n 1 ការងញៀន: ការងញៀនថាា ាំ  
kecanduan obat-obatan 

(ងរើចាឌូវ៉ា ន អូបាត់-អូបាតាន់); 2 ងញៀន: 
ោត់ងញៀនកាង្វ dia kecanduan kopi 

(ឌីយ៉ា  ងរើចានឌូវ៉ា ន កូពី); 

pecandu  /ងពើចានឌូ/ n អាកងញៀន: 
អាកងញៀននីកូទីន pecandu nikotin 

(ងពើចាន់ឌូ នីកូទិន)
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canggih  /ចាាំរ គ្ី៉ះ/ a ទាំងនើប: ក ាំពយូទ័រទាំងនើប 
komputer canggih (ក មពយូទ័រ 
ចាាំរ គ្ី៉ះ) 

canggung /ចាាំរ គ្ុរ/ a គ្ចង្រគ្ចហាាំរ: 
ប រគលិកងៅីមាា ក់ងន៉ះណតរណតលឺសងមៃរគ្ចង្រគ្ចហាាំ
រជាញឹកញប់ងៅងពលណដលនិយយទូរស័ពរ 
pegawai baru itu sering 

terdengar canggung ketika 

menelepon (ងពើហាា ថ្វ៉ា អ ីទូ បារូ ងសើរិរ 
ងទើរ(r)ងឌើងរ(r) ចាាំរ គ្ុរ ងរើទីកា ងមើណនលប៉ាូន) 

cangkir  /ចាាំររីរ(r)/ n ណពរ: ណពរណត 
secangkir teh (ងសើចាាំររីរ(r) ងត៉ះ) 

cangkul  /ចាាំរ គ្ុល/ n ចបកាប:់ 
ោត់គ្តូវការចបកាប់ងឌើមបីឈ្ូសឆ្លយងៅៅ ងៅៅ  
dia memerlukan cangkul 

untuk menyiangi rumput liar  

(ឌីយ៉ា  ងមើងមើរ(r)លូកាន់ ចាាំរ គ្ុល អ  នទ ក 
ងមើញីយ៉ា រី រ មព ត លីយ៉ា រ(r)) 

cantik  /ចាន់ទិក/ a សាអ ត; គ្សស់សាអ ត: 
គ្សីសាអ ត wanita cantik (វ៉ា នីតា 

ចាន់ទិក); ម ខគ្សស់សាអ ត wajah cantik 

(វ៉ា ចយ៉ះ ចាន់ទិក); 
kecantikan   /កឺចាន់ទិកាន/់ n សាអ ត;  

គ្សស់សាអ ត; ភាពគ្សស់សាអ ត: 
ភាពគ្សស់សាអ តពី្មៅជាតិ kecantikan 

alami (ងរើចានទ់ីកាន់ អាឡាមី) 

cap  /ចាប/់ n គ្តា: គ្តាអន ម័ត cap 

persetujuan (ចាប់ ងពើរ(r)ងសើទូជូវ៉ា ន); 

-- dagang  /ចាប ់
ដាហាា ាំរ/ យីងហា/និកខិតាសញ្ជា ; 

-- jari  /ចាប ់ចារី/  ាិតគ្មាមថ្ដ; 

-- pos  /ចាប ់ប៉ាស/ ណតមថ្គ្បសនីយ៍; 

capai, mencapai  /ងមើនចាថ្ប៉ា/  
v 1 ទទួលបាន: ទីបាំ  តោត់ទទួលបានងជារជ័យ 

dia akhirnya mencapai 

kesuksesan  

(ឌីយ៉ា  អា្ីរ(r)ញ៉ា  ងមើនចាថ្ប៉ា 
ងរើស  កណសសាន់); 2 ងៅដល់; ទទួលបាន: 
មានវិ្ ីសាគ្សតជាងគ្ចើនងដើមបីទទួលបាននូវភាពងជារ
ជ័យ ada banyak cara 

mencapai kesuksesan (អាដា 

បាញ៉ា ក់ ចារ៉ា  ងម ើនចាថ្ប៉ា ងរើស  កណសសាន់) 
cara  /ចារ៉ា / n វិ្;ី វិ្ីសាគ្សត: 

វិ្ ីសាគ្សតកាុរការរិត cara berpikir 
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(ចារ៉ា  ងប ៊ីរ(r)ពីរីរ(r)); 

secara  /សឺចារ៉ា / p តាមវិ្ :ី 
តាមវី្ ីណដលសាក់សមយ secara layak 

(ងសើចារ៉ា  ឡាយ៉ា ក់) 

cari, mencari  /ម ិនចារី/ v ណសវររក; រ ករក: 
ោត់កាំពរ់ណសវររកកូនងសា រ៉ះរបស់ោត់ dia 

mencari kunci rumahnya (ឌយី៉ា  
ងម ើនចារី រ នជី រ៉ាូម៉ា៉ះញ៉ា ); 
pencarian  /ប ិនចារីយ៉ា ន/ n គ្សាវគ្ជាវ; 
ណសវររក; តាមចាប់: ការណសវររក្ិរ ទធជន 
pencarian buronan (ប ិនចារីយ៉ា ន 
ប ូរ៉ាូណ្តន់) 

carter, carteran /ចារ(r)ងទើរ៉ា ន់/ n ឈ្ាួល: 
យនាងហា៉ះឈ្ាួល  pesawat  

carteran (ងពើសាវ៉ា ត់ ចារ(r)ងទើរ៉ា ន់); 

mencarter /ងមើនចារ(r)ងទើរ(r)/ v ជួល: 
កលឹ្បកីឡាងន៉ះបានជួលយនាងហា៉ះពិងសសពីទីគ្ករុ
្ាកាតាងៅទីគ្ករុបា៉ា ព ួ
klub itu mencarter pesawat 

khusus dari Jakarta ke Papua  

 

(កៃិប អ ីទូ ងមើនចារ(r)ងទើរ(r) ងពើសាវ៉ា ត់ 
 ូស ស(s) ដារី ចាការ(r)តា ងរើបា៉ា ពូវ៉ា ) 

1cas  /ងមើងរ៉ាចាស់/ v សាកងៅ: សូមសាកងៅសនិ 
tolong cas dulu baterainya 

(តូ ុរ ចាស់(s) ឌូល ូបាងទើថ្រ៉ាញ៉ា ); 

pengecas  /ងពើងរើចាស់/ n ឆ្លា ាំរសាក: 
ឆ្លា ាំរសាកងៅទូរស័ពរ pengecas telepon 

(ងពើងរើចាស់(s) ងតងលប៉ាូន) 
2cas  /ចាស់/ n រតិតថ្មៃ: 

ការង ្ើរឥវ៉ា ន់មិនគ្តូវបានរិតថ្ងៃង ើយ 

pengiriman itu tidak kena cas 

(ងពើរីរីមា៉ា ន់ អ ីទូ ទីដាក់ ងរើណ្ត ចាស់(s)); 

cat  /ចាត/់ n ថាា ាំលាបពែ៍: 
ថាា ាំលាបពែ៍ងន៉ះចាប់ង រើមរបកង ើ្យ 
 cat itu mulai mengelupas (ចាត ់
អ ីទូ មូថ្  ងមើងរើលូបា៉ា ស(់s)); 

mengecat  /ងមើងរើចាត់/ v លាប: 
ពួកងរបានលាបពែ៍ជញ្ជា ាំរ រ៉ះជាមួយនិរពែ៍ងខៀ
វខាី mereka mengecat dinding 

itu dengan warna biru muda 
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(ងមើងរកា ងមើងរើចាត់ ឌិនឌិរ អ ីទូ ងឌើង៉ា ន់ 
វ៉ា រ(r)ណ្ត ប ៊ីរ ូមូដា) 

catat, catatan  /ចាតាតាន់/ n កត់; 
កាំែត់សមាគ ល;់ កាំែត់ចាំណ្តាំ; កាំែត់គ្តា; 

កាំែត់ង្ត : កាំែត់គ្តាសាំខាន់ catatan 

penting (ចាតាតាន ់ប និទិរ); 

~ kaki  /ចាតាតាន ់ការី/ ងលខងយរ: 
សូមងមើលងលខងយរងៅណ ាកខារងគ្កាមថ្នទាំព័រងន៉ះ 
silahkan lihat catatan kaki di 

bagian bawah halaman 

(ស ី ៉ះកាន់ លីហាត់ ចាតាតាន់ ការ ីឌិ 
បា គ្ីយ៉ា ន បាវ៉ា៉ះ ហាឡាមា៉ា ន់); 

~ sipil  /ចាតាតាន ់ស ីពីល/ 

ការច ៉ះបញ្ាីស ីវិល; 

mencatat  /ងមើនចាតាត់/ v កត:់ 
ខ្ុាំង្ៃចកត់ងលខទូរស័ពររបស់ោត់  
saya lupa mencatat nomor 

teleponnya (សាយ៉ា  លូបា៉ា  ងមើនចាតាត ់
ែូម៉ាូរ(r) ណតង ប៉ាូនញ៉ា ) 

catatan /ងរីកាមា៉ា ន់/ n ណខសរអាត់: ណខសរអាត់សណមៃរ, 
កាំែត់ង្ត គ្បចាាំថ្ងៃ rekaman suara; 

catatan harian (ងរីកាមា៉ា ន់ ស ូវ៉ា រ៉ា ) 

catur  /ចាទូរ(r)/ n ចត ររគ; អ ក: កូនអ ក 
buah catur (ប ូវ៉ា៉ះ ចាទូរ(r)) 

cedera  /ងជើងឌើរ៉ា / a 1 របួស: 
នរកាំព រណតសគ្មាក់ពាបាលងដាយសារណតរបួស
ងៅងជើរទាំរពីររបស់នរ dia sedang 

dirawat karena cedera pada 

kedua kakinya (ឌីយ៉ា  ងសើដាាំរ ឌិរ៉ា វ៉ា ត់ 
កាងរីណ្ត ងជើងឌើរ៉ា  បា៉ា ដា ងរើឌូវ៉ា  ការីញ៉ា ); 
2 រររបួស:  
មន សសពីរនក់គ្តូវបានសាៃ ប់និរដប់នក់ងទៀតបានរ
ររបួសងៅកាុរការប កោា ងន៉ះ dua orang 

meninggal dan sepuluh orang 

cedera dalam tabrakan itu (ឌូវ៉ា  
អូរ ាំរ ងមើនិរហាា ល់ ដាន ់ងសើពូលូ អូរ ាំរ ងជើងឌើរ៉ា  
ដាឡាម តាគ្បាកាន់ អ ីទូ); 
mencederai  /ងមើនងជើងឌើថ្រ៉ា/  
v ង្វើឲ្យប៉ា៉ះពាល់: 
បញ្ជា ងន៉ះអាចង្វើឲ្យប៉ា៉ះពាល់ដល់ងករ ាិ៍ង ៅ្ ៉ះរបស់គ្កុ
ម្  ន isu  itu dapat mencederai 

reputasi perusahaan (អ ីស  ូអ ីទ ូ
ដាបា៉ា ត់ ងមើនងជើងឌើថ្រ៉ា ងរពូតាស ី ងពើរូសាហាអាន) 

cegah, mencegah  /ងមើនងជើក៉ះ/ v ការពារ: 
គ្រូងពទយបានពាបាលងឌើមបីការពារកាំឲ្យជាំរឺងន៉ះរីករ
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លដាលបាន dokter bertindak 

untuk mencegah penyakit itu 

menyebar (ដ កទ័រ(r) ងបើរ(r)ទិនដាក់ 
អ  នទ ក ងមើនងជើក៉ះ ងពើញ៉ា រតិ អ ីទូ 
ងមើនងញើបារ(r)); 

pencegahan  /ងពើនងជើកាហាន/់  
n ការការពារ; បងា រ: បងា រឧគ្កិដាកមៅ 
pencegahan kejahatan 

(ងពើនងជើកាហាន់ ងរើចាហាតាន់) 

1cek  /ចិក/ n មូលបបទនបគ្ត: 
ខ្ុាំមិនបានយកគ្បាក់ស ទធមកងទងទើខ្ុាំអាចបរ់ជាមួយ
មូលបបទនបគ្តបានណដរឬងទ? saya tidak 

membawa uang kontan, 

bisakah saya bayar dengan 

cek?  

(សាយ៉ា  ទីដាក់ ងមើមបាវ៉ា  អ ូវ ាំរ ក នតាន់ 
ប  សាក៉ះ សាយ៉ា  បាយ៉ា រ(r) ងឌើង៉ា ន់ ចិក?); 

-- pelawat  /ចិក ងពើឡាវ៉ា ត់/ 
ការគ្តួតពិនិតយអាកដាំងែើរ 

2cek, mengecek  /ងមើងរ៉ាចិក/ v គ្តួតពិនតិយ: 
មគ្នតីរយបានគ្តួតពិនិតយកាបូបរបស់ពកួងយើរ 
petugas bea cukai itu 

mengecek tas kami (ងពើទូក៉ះ ងបៀ 
ជូថ្ក អ ីទូ ងមើងរើចិក តាស់(s) កាម)ូ 

pengecekan  /ងពើងរើចិកាន់/  
n ការគ្តួតពិនិតយ: ការគ្តួតពិនិតយង ើរវញិ 

pengecekan ulang (ងពើងរើចិកាន់ 
អ ូឡាាំរ) 

cekal  /ចឺកាល់/ v ហាមឃាត:់ 
ោត់ចូលងៅកាុរបញ្ាីង ៅ្ ៉ះណដលហាមឃាត់ dia 

masuk dalam daftar cekal 

(ចឺកាល់ ឌិមាស  ក ដាឡាម ដាវតារ(r)); 

pencekalan  /ងពើងជើកាឡាន់/   
n ការហាមឃាត់ការង្វើដាំងែើរ: 
រដាា ្ិបាលបានលប់ងចាលបគ្មាមការហាមឃាត់ការ
ង្វើដាំងែើររបស់ោត់  
pemerintah membatalkan 

pencekalan dirinya (ងពើងមើរិនត៉ះ 
ងមើមបាតាល់កាន ់ងពើងជើកាឡាន់ ឌិរីញ៉ា ) 

cekik, mencekik  /ងមើនងជើរិក/ v គ្ចបាច់ក: 
ោត់បានគ្ចបាច់ករបស់ខ្ុាំ dia mencekik 

leherku (ឌីយ៉ា  ងមើនងជើរិក ងលង្រ(r)រូ); 
tercekik  /ងទើរ(r)ងជើរិក/ v ្ៃន់ករ: 
គ្កមុ  ្ នងន៉ះកាំព រងត្ៃន់ករងដាយសារបាំែ ល 

perusahaan itu tercekik utang 

(ងពើរូសាហាអាន អ ីទូ ងទើរ(r)ងជើរិក អ ូតាាំរ) 
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cela  /ងជើឡា/ n រ ែវិបតា; កាំ្ ស: 
គ្តឹមគ្តូវឥតងខាច ៉ះ tanpa cela (តាន់បា៉ា  
ងជើឡា); 

celaan  /ងជើឡាអាន/ n ការទិងទៀន; 
ការរិ៉ះរ ន; ងថាា លងទស: 
ពួកងរទទួលបាននូវការទិងទៀនងដាយសារណតឧបបតាិ
ង្ត ងន៉ះ mereka mendapat 

celaan karena insiden 

tersebut (ងមើងរកា ងមើនដាបា៉ា ត់ ងជើឡាអាន 
កាងរីណ្ត អ ិនស ិដិន ងទើរ(r)ងសើប  ត); 

mencela  /ងមើនងជើឡា/ v ទិងទៀន; រិ៉ះរន;់ 
ងថាា លងទស:  
រដាា ្ិបាលបានងថាា លងទសជន់ថ្ដដល់ណដលបានបា
ញ់គ្បហារងន៉ះ pemerintah mencela 

pelaku penembakan itu 

(ងពើងមើរិនត៉ះ ងមើនងជើឡា ងពើឡារូ ងពើណែមបាកាន់ 
អ ីទូ); 
tercela  /ងទើរងជើឡា/ v អាមា៉ា ស:់ 
ឥរិយបទណដលរួរឲ្យអាមា៉ា ស់ perilaku 

tercela (ងពើរីឡារូ ងទើរងជើឡា) 

celah  /ងជើ ៉ះ/ n រមាៃ ត; ចងនៃ ៉ះ 
មានចងនៃ ៉ះតូចងៅរវរង្ៅញរបស់នរ 

ada celah kecil di antara gigi-

giginya (អាដា ងជើ ៉ះ ងរើជីល ឌិ អាន់តារ៉ា  
្គី គ្ីញ៉ា ) 

celaka  /ងជើឡាកា/ a ងគ្ោ៉ះ្័យ; ងគ្ោ៉ះថាា ក់: 
គ្តូវគ្បរុគ្បយ័តាឬអាកនឺរជបួងគ្ោ៉ះថាា ក់ hati-

hati, nanti kamu celaka (ហាទី-
ហាទី ណ្តន់ទ ីកាម  ូ ងជើឡាកា); 

kecelakaan  /កឺងជើឡាកាអាន/  
n ងគ្ោ៉ះថាា ក់: ងគ្ោ៉ះថាា ក់្ៃន់្ៃរ kecela-

kaan parah (ងរើងជើឡាកាអាន បា៉ា រ៉ា៉ះ) 

celana  /ងចើឡាណ្ត/ n ងខា: ងខាងជើរខៃី 
celana pendek (ងជើឡាណ្ត ប ិនដកិ); 

ងខាកាុរ celana dalam (ងជើឡាណ្ត 

ដាឡាម); ងខាងជើរណវរ celana panjang 

(ងជើឡាណ្ត បា៉ា ន់ចាាំរ) 

cemas  /ងចើមា៉ា ស(់s)/ a គ្ពួយបារមៅែ:័ 
នរមានអារមៅែ៍្័យគ្ពួយ dia merasa 

cemas (ឌយី៉ា  ងមើរ៉ា សា ងចើមា៉ា ស(់s)) 

cemberut  /ងជើមប ូរ ត/ a កាិកកាក់; ម ខសអុយ: 
ងដវណីតរណតង្វើរិរកាិកកាក់គ្បសិនងបើបាំែរគ្បាថាា រប
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ស់នរមិនគ្តូវបានបាន ាល់ឲ្យ Dewi 

selalu cemberut jika 

keinginannya tidak terpenuhi 

(ងដវ ីងសើឡាលូ ងជើមប ូរ ត ជីកា ងរើអ ីរីណ្តន ់
ទីដាក់ ងទើរ(r)ងពើនូ្ី) 

cemburu  /ចឹមប ូរូ/ a គ្បចែ័ឌ ; គ្ចណែន: 
ោត់គ្បច័ែឌ  dia cemburu (ឌីយ៉ា  ចមឹប ូរ)ូ 

cemerlang  /ងជើងមើរ(r)ឡាាំរ/ a ចាំណ្តន: 
រាំនិតដ៏ចាំណ្តន ide cemerlang (អ ីងដ 
ងជើងមើរ(r)ឡាាំរ) 

cendera mata  /ងជើនងឌើរ៉ា  មា៉ា តា/  

n វតាុអន សាវរីយ ៍

cengeng  /ណចណរ៉ារ/ a រំអួយ; អណែា តអែាូ រ:  
ោត់មិនចូលចិតាណខសភាពយនាណដលអណែា តអែាូ រ
ងន៉ះងទ dia tidak suka film 

cengeng (ឌយី៉ា  ទីដាក់ ស ូកា ្វី ិម 
ណចណរ៉ារ) 

cepat  /ងជើបា៉ា ត់/ a ងលឿន: ោត់រត់ងលឿន dia 

berlari cepat (ឌយី៉ា  ងប ៊ីរ(r)ឡារ ី
ងជើបា៉ា ត់); 

kecepatan  /កឺងជើបា៉ា តាន់/ n ងលបឿន:  
ងលបឿនយឹត kecepatan rendah  

(ងរើងជើបា៉ា តាន់ ងរ៉ានដ៉ះ); 

mempercepat  /ងមើមងពើរ(r)ងជើបា៉ា ត់/  
v បងរាើនងលបឿន: 
ោត់បានបងរាើនងលបឿនរងយនារបស់ោត់ងឌើមបីវ៉ា រង
យនាគ្ករុ dia mempercepat 

kendaraannya untuk menyalip 

bus itu (ឌយី៉ា  ងមើមងពើរ(r)ងជើបា៉ា ត់ 
កិនដារ៉ា អានញ៉ា  អ  នទ ក ងមើញ៉ា លបិ ប ៊ីស(s) 

អ ីទូ); 

secepatnya  /ងសើងជើបាត់ញ៉ា / adv 

ង្វើឲ្យបានឆ្លប់: 
ខ្ុាំនឹរងៅទីងន៉ះឲ្យបានឆ្លប់តាមណដលអាចង្វើងៅបា
ន saya akan tiba di sana 

secepatnya (សាយ៉ា  អាកាន់ ទីបា ឌ ិ
សាណ្ត ងសើងជើបាត់ញ៉ា ) 

cerah  /ងជើរ៉ា៉ះ/  a 1 គ្ស ៉ះ: ងម ងខៀវគ្ស ៉ះ 
langit biru yang cerah (ឡារតិ 
ប ៊ីរ ូយ ាំរ ងជើរ៉ះ ); 2 ្ៃឺ:ងម ្ៃឹ langit 

cerah (ឡារិត ងចើរ៉ា៉ះ) 

cerai  /ងជើថ្រ៉ា/ v ការណលរល៉ះ 
ពួកងរបានណលរល៉ះោា បនរ ប់ពីងរៀបការបានបីណខ 
mereka cerai setelah hanya 
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tiga bulan menikah (ងមើងរកា ងជើថ្រ៉ា 
ងសើងទើ ៉ះ ទីហាា  ប ូឡាន់ នីក៉ះ); 
bercerai  /ងបើរ(r)ងជើថ្រ៉ា/ v ណលរល៉ះ 
ឪព កមាា យរបស់ខ្ុាំបានណលរល៉ះោា  orang 

tua saya bercerai (អូរ ាំរ ទូវ៉ា  សាយ៉ា  
ងបើរ(r)ងជើថ្រ៉ា); 
perceraian  /ងពើរ(r)ងជើថ្រ៉ាយ៉ា ន/  
n ណចក ៃូវោា ; ណលរល៉ះ: ោត់ចរ់ណចក ៃូវោា  dia 

menginginkan perceraian 

(ឌីយ៉ា  ងមើអ ីរិនកាន់ ងពើរ(r)ងជើថ្រ៉ាយ៉ា ន) 
ceramah  /ងជើរ៉ា ម៉ះ/ n 1 ្មៅងទសន:  

ពួកងរកាំព រសាា ប់្មៅងទសនសាីអាំពសីារៈសាំខាន់ថ្ន
កាីងមតាា ករ ណ្ត mereka sedang 

mendengarkan ceramah 

tentang pentingnya kasih 

sayang (ងមើងរកា ងសើដាាំរ 
ងមើនងឌើង៉ា រ(r)កាន ់ងជើរ៉ា ម៉ះ តិនតាាំរ ប ិនទិរញ៉ា  
កាស ិ៉ះ សា៉ា យ ាំរ); 2 បងគ្រៀន: 
ខ្ុាំដឹរថាអវីណដលខ្ុាំរួរង្វើដូងចា៉ះមិនចាាំបាច់បងគ្រៀរខ្ុាំពីរ
ងរឿរងន៉ះងទ aku tahu apa yang 

harus aku lakukan, jadi 

jangan beri aku ceramah 

tentang hal itu  

(អារ ូងៅ អាបា៉ា  យ ាំរ ហារ ស(s)

អារូឡារូកាន់ ចាឌិចាង៉ា ន់ ងបើរ ីអារ ូងជើរ៉ា ម៉ា៉ះ 
តិនតាាំរ ហាល់ អ ីទូ) 

cerdas  /ងចើរ(r)ដាស(s)/ a ឆ្លៃ ត; ពូណក: 
ងកៅរឆ្លៃ ត anak cerdas (អាណ្តក់ 
ងចើរ(r)ដាស(s)) 

ceria  /ងជើរីយ៉ា / a រីករយ: សាា មញងញើមរីករយ 

senyum ceria (ងសើញូម ងជើរីយ៉ា ) 

cerita  /ងចើរីតា/ n ងរឿរ: ងរឿររូរឱ្យខាៃ ច cerita 

seram (ងចើរីតា ងសើរ ាំ); ងរឿរគ្សងមើគ្សថ្ម 
cerita khayalan (ងចើរីតា ខាយ៉ា ឡាន់); 
bercerita  /ងបើរ(r)ងចើរីតា/  

v និយយងរឿរគ្បាប់: 
នរនិយយគ្បាប់ពីងរឿរវសិសមកាលរបស់នរ 
dia bercerita tentang 

liburannya (ឌយី៉ា  ងប ៊ីរ(r)ងចើរីតា 

តិនតាាំរ លីប ូរ៉ា ន់) 
cermat  /ងជើរ(r)មា៉ា ត់/ a យ៉ា រគ្បុរគ្បយ័តា 

cermin  /ងជើរ(r)មិន/ n កញ្ចក:់ 
នរបានងមើលង ើញខៃួនឯរនរងៅកាុរកញ្ចក់ 
dia melihat dirinya pada 
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cermin (ឌីយ៉ា  ងមើលហីាត់ ឌិរីញ៉ា  បា៉ា ដា 

ងជើរ(r)មិន); 

becermin  /ងបើរ(r)ងជើរ(r)មិន/  
v ឆ្ៃុ៉ះកញ្ាក:់ នរឆ្ៃុ៉ះកញ្ាក់ជាមួយនរិកញ្ាក់ងន៉ះ 
dia becermin pada cermin itu 

(ឌីយ៉ា  ងបើរ(r)ងជើរ(r)មិន បា៉ា ដា ងជើរ(r)មិន 
អ ីទូ); 

mencerminkan  

 /ងមើនងជើរ(r)មិនកាន/់ v ឆ្ៃុ៉ះបញ្ជច ាំរពី: 
សងមៃៀកបាំពាក់របស់ោត់ឆ្ៃុ៉ះបញ្ជច ាំរពបី រគលិកលកខ
ែៈរបស់ោត់ pakaiannya 

mencerminkan 

kepribadiannya (បា៉ា ថ្កយ៉ា នញ៉ា  
ងមើនងជើរ(r)មិនកាន់ ងរើគ្ពីបាឌីយ៉ា នញ៉ា ) 

cerna, pencernaan 

 /ងពើនងជើរ(r)ណ្តអាន/ n ការរំលាយអាហារ: 
កណនៃររំលាយអាហារ tempat 

pencernaan (ងទើមបា៉ា ត់ 
ងពើនងជើរ(r)ណ្តអាន) 

ceroboh  /ងជើរ៉ាូប ៉ះ/ a ង្វសគ្បណ្ស: 
ជាអាកជាំនញខារ្នោរមាា ក់ោត់ពិតជាង្វសគ្ប
ណ្សណមនជាមួយនឹរទឹកគ្បាក់ untuk 

ukuran seorang bankir dia 

sangat ceroboh dengan uang  

(អ  នទ ក អ រូូរ៉ា ន់ ងសើអូរ ាំរ បាាំររីរ(r) ឌីយ៉ា  
សាង៉ា ត់ ងជើរ៉ាូប ៉ះ ងឌើង៉ា ន់ អ ូវ ាំរ។) 

cerobong  /ងជើរ៉ាូប រ/ n បាំពរ់ណ សរ: 
ណ សរងន៉ះងចញតាមរយ៉ះបាំពរ់ណ សរ asap itu 

keluar melalui cerobong 

(អាសាប់ អ ីទូ ងរើលូវ៉ា រ(r) ងមើឡាល យ ងជើរ៉ាូប រ) 

cerpen  /ងជើរ(r)ងពើន/ n ងរឿរខៃ ី

cerutu  /ងជើរូទ/ូ n ស ីហាគ : ោត់ដ តស ហីាគ  dia 

menyalakan cerutu (ឌយី៉ា  
ងមើញ៉ា ឡាកាន់ ងជើរូទ)ូ 

cetak  /ងជើតាក់/ n ងជើតាក:់ ងជើតាក់ cetak 

tebal (ងជើតាក់ ងទើបាល់); 

cetakan  /ងជើតាកាន់/ n ងបា៉ះព មព; 
mencetak   /ងមើនងជើតាក់/  v ងបា៉ះព មព 
ខ្ុាំនឹរងបា៉ះព មពឯកសារងន៉ះសគ្មាប់អាក saya 

akan mencetak dokumen itu 

untukmu (សាយ៉ា  អាកាន់ ងមើនងជើតាក ់
ដូរូម ិន អ ីទូ អ  នទ កមូ); 
~ ulang  /ងមើនងជើតាក់ អ ូឡាាំរ/ 
ងបា៉ះព មពង ើរវិញ: 
ពួកងរកាំព រងបា៉ះព មពងសៀវងៅងន៉ះង ើរវញិងដាយ
សារណតការងបា៉ះព មពងលើកទីមួយគ្តូវបានលក់អស់ 
mereka sedang mencetak 
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ulang buku itu karena edisi 

pertamanya habis terjual 

(ងមើងរកា ងសើដាាំរ ងមើនងជើតាក់ អ ូឡាាំរ ប ូរូ អ ីទូ 
កាងរីណ្ត ងអឌិស ី ងពើរ(r)តាមា៉ា ញ៉ា  ហាប ៊ីស(s) 

ងទើរ((r)ជូវ៉ា ល); 

percetakan  /ងពើរ(r)ងជើតាកាន/់  
n គ្រឹ៉ះសាា នងបា៉ះព មព 

cincin  /ជិនជនិ/ n ចិងញ្ាៀន: ចិងញ្ាៀនភ្ាប់ពាកយ 
cincin tunangan (ជិនជនិ ទូណ្តង៉ា ន់); 
ចិងញ្ាៀនងរៀបការ cincin perkawinan 

(ជិនជិន ងពើរ(r)កាវណី្តន់) 

cinta  /ជិនតា/ a ងសាហា; គ្សលាញ់: 
ងសាហាងសាៅ ៉ះសាៅ ក់ cinta sejati (ជនិតា 

ងសើចាទី) 
ciri  /ជីរ/ី n ប រគលិកលកខែៈ 

ងកៅរពីរនក់ងន៉ះមានលកខែៈមួយចាំនួនណដលដចូ
ោា  kedua anak itu memiliki 

beberapa ciri yang sama (ងរើឌូវ៉ា  
អាណ្តក់ អ ីទូ ងមើមីលីរី ងបើងបើរ៉ា បា៉ា  ជីរ ីយ ាំរ 
សាមា៉ា ); 

-- khas  /ជីរ ីខាស(s)/ លកខែៈពិងសស: 
ភាពសាមញ្ាថ្នការរចនម៉ាូដរឺជាលកខែៈពិងសសរ 

បស់ោត់ kesederhanaan adalah 

ciri khas desain-desainnya 

(ងរើងសើងឌើរ(r)ហាណ្តអាន អាដា ៉ះ ជីរ ីខ៉ះ 
ងដណសន-ងដណសនញ៉ា ) 

cita, cita rasa  /ជីតា រ៉ា សា/ n រស់និយម 
នរោៅ នរស់និយមថ្នការងលរងសើច dia 

tidak punya cita rasa humor 

(ឌីយ៉ា  ទីដាក់ ពញូ៉ា  ជីតា រ៉ា សា ្ ូម៉ាូរ(r)); 

bercita-cita  /បឺរ(r)ជីតា ជីតា/  

v កាីគ្បាថាា : 
ោត់មានកាីគ្បាថាា ង្វើជាងមដឹកនាំបនរ ប់ពីងន៉ះ dia 

bercita-cita menjadi 

pemimpin berikutnya (ឌយី៉ា  
ងបើរជីតា-ជីតា ងមើនចាឌិ ងពើមិមពិន ងបើរីរ តញ៉ា ); 

cita-cita  /ជីតា-ជីតា/ n កាីគ្សថ្ម: 
ខ្ុាំរិតថាអាកមានកាីគ្សថ្មប៉ា ណនាមិនមានសមតាភាព  
menurutku, kamu punya cita-

cita, tapi tidak punya 

kemampuan (ងមើនូរ តរូ កាម ូពូញ៉ា  
ជីតា-ជីតា តាព ីទីដាក់ ពូញ៉ា  ងរើមា ាំពូវ៉ា ន) 

citra  /ជីគ្តា/ n គ្បវតា:ិ 
ោត់រឺជាអាកនងយបាយដ៏លអមាា ក់ជាមួយនិរគ្បវតាិដ៏
សាអ តសអាំ dia seorang politisi 
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yang baik dengan citra yang 

bersih (ឌយី៉ា  សឺអូរ ាំ ប៉ាូលីទីស ី យ ាំរ បាអ ិក 
ងឌើង៉ា ន់ ជីគ្តា យ ាំរ ងបើរ(r)ស ិ៉ះ) 

cium  /ជីយូម/ v ងងើប; 

mencium  /ងម ើនជីយូម/ v 1 ងងើប: 
ងលាកងងើបគ្បពនធរបស់ោត់ងដាយថាា ក់ងាម dia 

mencium istrinya dengan 

mesra (ឌយី៉ា  ងម ើនជីយូម អ ីស(s)គ្ទីញ៉ា  
ដឺង៉ា ន់ ណមគ្សា); 2 ្ិត; ្ាំកៃនិ: 
ខ្ុាំ្ាំកៃិនទកឹអប់របស់អាក saya dapat 

mencium parfummu (សាយ៉ា  
ដាបា៉ា ត់ ងម ើនជីយូម បា៉ា (r)្្វូមមូ) 

coba, cobaan  /ចូបាអាន/ n សាកលបរ: 
ងយើររួរណតអាចចបិចនូវបទពិងសា្ន៍លអៗងៅគ្រប់ទ 
កខលាំបាកនិរការសាកលបរ hendaknya 

kita bisa memetik hikmah di 

setiap musibah dan cobaan 

(្ិនដាក់ញ៉ា  រីតា ប ៊ីសា ងមើងមើទិក ្ិកម៉ះ ឌិ 
ងសើទីយ៉ា ប មូស ីប៉ះ ដាន ់ចូបាអាន); 

mencoba  /ងម ើនចូបា/  

v សាកលបរ; ពាយម: 
សូមកាំងបា៉ះបរ់ម ននឹរអាកសាកលបរ  

jangan menyerah sebelum 

mencoba (ចាង៉ា ន់ ងមើងញើរ៉ា៉ះ ងសើងប ៊ីល ម 
ងម ើនចូបា); 

percobaan  /ងពើរ(r)ចូបាអាន/  
n 1 ការសាកលបរ: 
ពួកងរកាំព រង្វើការពិងសា្ន៍ខារណ ាករីមី 
mereka sedang melakukan 

percobaan kimia (ងមើងរកា ងសើដាាំរ 
ងមើឡារូកាន់ ងពើរ((r)ចូបាអាន រីមីយ៉ា ); 
2 សាកលបរ: 
ោត់បានបរជ័យកាុរការសាកលបរងលើកទីមួយរប
ស់ោត់ dia gagal pada  

percobaan pertama (ឌីយ៉ា  
ហាា ហាា ល់ បា៉ា ដា ងពើរ(r)ចូបាអាន ងពើរ(r)តាមា៉ា ) 

cocok  /ចូច ក/ a 1 ដូច: ពត៌មាន
របស់ោត់រឺដូចោា ងៅនិរសាា នភាពពិត 
keterangannya cocok dengan 

keadaan sebenarnya 

(ងរើងទើរ៉ា ង៉ា ន់ញ៉ា  ចូច ក ងឌើង៉ា ន់ ងរើអាដាអាន 
ងសើងបើណ្តរ(r)ញ៉ា ); 2 សាកសម: 
ណខសភាពយនាងន៉ះរឺមិនសាកសមសគ្មាប់ក មារណដល
ងៅតូចៗង ើយ film ini tidak cocok 

untuk anak-anak kecil (្វី ិម 
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អ ីនី ទីដាក់ ចូច ក អ  នទ ក អាណ្តក់-អាណ្តក់ 
ងរើជីល); 3 គ្តឹមគ្តូវ: 
កណនៃរងន៉ះរឺគ្តូវសគ្មាប់ពួកងយើរ tempat ini 

sangat cocok untuk kita 

(ងទើមបា៉ា ត់ អ ីនី សាង៉ា ត់ ចចូ ក អ  នទ ក រីតា); 

4 សាកសម: 
ពាកយសមាីរបស់ោត់រឺសាកសមងៅនិរការគ្បគ្ពឹតារ
បស់ោត់ perkataannya cocok 

dengan perbuatannya 

(ងពើរ(r)កាតាអានញ៉ា  ចូច ក ងឌើង៉ា ន់ 
ងពើរ(r)ប ូវ៉ា តាន់ញ៉ា ); 5 ឯកភាព: 
ខ្ុាំឯកភាពជាមួយនរិរាំនិតរបស់ោត់ saya 

cocok dengan pendapatnya 

(សាយ៉ា  ចចូ ក ងឌើង៉ា ន់ ងពើនដាបា៉ា ត់ញ៉ា ); 

mencocokkan  /ងម ើនចូច កកាន់/  
v 1  គូ គរ់; ភាា ប:់  
ងកៅរទាំរពីរអាកងន៉ះ គូ គរ់នូវចងមៃើយរបស់ពួកងរ
សគ្មាប់វញិ្ជា សាររែិតវទិា kedua anak 

itu mencocokkan jawaban 

mereka untuk ujian 

matematika (ងរើឌូវ៉ា  អាណ្តក់ អ ីទូ 
ងម ើនចូច កកាន់ ចាវ៉ា បាន់ ងមើងរកា អ  នទ ក 
អ ូជីយ៉ា ន មា៉ា ងទើមា៉ា ទិកា);  

2 /ងមើនចូច កកាន់/ v រកងមើល:  

ខ្ុាំនឹររកងមើលអាសយដាា នណដលពួកងរបាន ាលឲ់្យ
ងន៉ះ saya akan mencocokkan 

alamat yang mereka berikan 

(សាយ៉ា  អាកាន់ ងមើនចូបាកាន់ អាឡាត់ យ ាំរ 
ងមើងរកា ងបើរីកាន់); 3 ង រៀរផ្លរ ត់: 
ងយើរនឹរង រៀរផ្លរ ត់ចងមៃើយរបស់ពួកងរ kami 

akan mencocokkan jawaban 

mereka (កាមី អាកាន់ ងមើនចូច កកាន់ 
ចាវ៉ា បាន់ ងមើងរកា); 4 ងរៀបចាំ: 
ងយើរនឹរងរៀបចាំវិ្ ីសាគ្សតងរៀនងដាយសមគ្សបងៅនិ
រសមតាភាពរបស់សិសស kami akan 

mencocokkan metode belajar 

dengan kemampuan siswa 

(កាម ីអាកាន់ ងមើនចូច កកាន់ ងមតូងឌើ ងបើឡាចារ 
ងឌើង៉ា ន់ ងរើមា ាំពូវ៉ា ន ស ិសាវ ) 

cocok  /បា៉ា ស(់s)/ a សាក់សម; លៅម: 
សាំងលៀកបាំពាក់ណដលសាក់សម  
baju yang cocok (បាជូ យ ាំរ ចចូ ក) 

1cokelat  /ចូងរើឡាត/់ n 1 សូកឡូា: 
សូកូឡាមួយងឌើម; សូកូឡាស sebatang 

cokelat (ងសើបាតាាំរ ចូកាៃ ត់) cokelat 

putih (ចូកាៃ ត់ ពូទី៉ះ); 

2 ពែ៍សូកូឡា: អាវពែ៍សូកឡូា baju 

cokelat (បាជ ូចូកាៃ ត់)
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2cokelat  /ចូកកាៃ ត/់ n សូកឡូា: នាំសូកឡូា kue 

cokelat (រូងវ ចូកាៃ ត់) 

contoh  /ច នត ៉ះ/ n ឧទ្រែ:៏ 
ឧទ្រែ៍ណដលងយគ្សូល contoh 

mudah (ច នត ៉ះ  មដូ៉ះ); 

mencontoh  /ងមើនច នត ៉ះ/  
v យកតគ្មាប់តាម: 
ោត់បានពាយមយកតគ្មាប់តាមសងមៃៀកបាំពាក់រប
ស់តារសណមារ dia coba mencontoh 

pakaian aktris itu (ឌីយ៉ា  ចូបា 

ងមើនច នត ៉ះ បាថ្កយ៉ា  អាក់គ្ទីស(s) អ ីទូ) 

copet  /ចូងពើត/ n ងចារឆ្ក់; ងចារលូកងហាងហាង ៉ា ; 

kecopetan  /ងរើចូងប៉ាតាន់/  
n គ្តូវបានងចារឆ្ក់:  
ពួកងយើរគ្តូវបានងចារឆ្ក់ងៅឯសាា នីយ៍ kami 

kecopetan di stasiun (កាម ី
ងរើចូងប៉ាតាន ់ឌិ សារ ស ីយ ន); 
mencopet /ងមើនចូប ិត/ v ឆ្ក់; 
ល កងហាង ៉ា :  
មន សសមាា ក់បានឆ្ក់កាបូបល យរបស់ខ្ុាំងៅងលើរងយ
នាគ្ករុ seseorang mencopet  

 

dompet saya di bus (ងសើអូរ ាំរ  
ងមើនចូប ិត ដាំប ិត សាយ៉ា  ឌិ ប  ស(s)); 

pencopet  /ងពើនចូប ិត/ n ងចារឆ្ក់; 
ងចារលូកងហាងហាង ៉ា : គ្បយ័តាងចារលូកងហាង ៉ា  
hati-hati terhadap pencopet 

(ហាទីហាទី ងទើរ(r)ហាដាប់ ងពើនចូប ិត) 

corak  /ចូរ៉ា ក/់ n ម៉ាតូ: ម៉ាូតសងមៃៀកបាំពាក់ 
corak pakaian (ប៉ាឡូា បា៉ា ថ្កយ៉ា ន) 

coret  /ចូរិត/ n សាា មឆ្តូ: គ្កដាសណដលឆ្ូត 
kertas coret (ងកើរ(r)តាស់(s) ចូរិត); 

mencoret  /ងមើនចូងរីត/ v 1 រូសងចាល: 
គ្បសិនងបើអាករិតថាខ សអាករូសវងចាលច ៉ះ jika 

menurutmu salah,  coret 

sajalah  

(ជីកា ងមើនូរ តមូ សា ៉ះ, ចូងរីត សាចា ៉ះ); 
2 ល ប: 
ោត់បានល បង ៅ្ ៉ះរបស់ខ្ុាំងចញពីបញ្ាីង ៅ្ ៉ះអាកចូ
លរួម dia mencoret namaku dari 

daftar peserta (ឌីយ៉ា  ងមើនចូងរីត 
ណ្តមា៉ា រូ ដារី ដា វ្តារ(r) ងពើរ(r)ងសើរ(r)តា) 

cowok  /ច វ៉ា ក/ n 1 គ្បុស: ងកៅរគ្បសុ  anak 

cowok (អាណ្តក់ ច វ៉ា ក);  
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2 សរារគ្បុស; មិតាគ្បុស: 
ោត់រឺជាសរាររបស់ខ្ុាំ dia cowokku 

(ឌីយ៉ា  ចូវ៉ា ករូ) 

cuaca  /ជូវ៉ា ចា/ n អាកាសធ្នត : អាកាសធ្នត ងតា  
cuaca panas (ជូវ ាំចា បា៉ាណ្តស់(s)) 

cubit  /ជូប  ត/ v ងប៉ះ; កាិច: កាចិថាព ល ់cubit 

pipi (ជូប  ត ពពីី); 

mencubit  /ងម ើនជូប  ត/ v ងប៉ះ; កាិច: 
កាិចថាព ល ់mencubit pipi (ងម ើនជបូ  ត ពីពី) 

cuci, cuci cetak  /ជូជី ងជើតាក/់  
v លារ្វីល: 
ខ្ុាំមិនទន់លារ វ្ីល ាិតរូបងតវសិសមកាលរបស់ខ្ុាំ
ង ើយ saya belum mencuci 

cetak foto liburanku (សាយ៉ា  
ងបើ ុម ងមើនជូជី ងជើតាក់ ្វូតូ លីប ូរ៉ា ន់រូ); 
-- gudang  /ជូជី ្គូដាាំរ/ លក់លារឃាៃ ាំរ; 

-- otak  /ជូជី អូតាក/់ បញ្ាុ៉ះបញ្ចូល: 
ពួកងរបានពាយបញ្ាុ៉ះបញ្ចូលឲ្យក មារបាូររាំនតិ 
mereka berusaha mencuci  

otak anak-anak (ងមើងរកា ងបើរូសាហា 

ងមើនជូជី អូតាក់ អាណ្តក់-អាណ្តក់); 

cucian  /ជូជយី៉ា ន/ n ងបាករក់; 
លារសមាអ ត: 
ោត់បានដាក់សងមៃៀកបាំពាក់ងបាករក់កខវក់ងៅកាុរក
ស្ទនាក់សងមៃៀកបាំពាក ់dia meletakkan 

cucian kotor di keranjang 

pakaian (ឌយី៉ា  ងមើងលើតាក់កាន់ ជូជីយ៉ា ន 
កូតូរ(r) ឌិ ងរើរ៉ា ន់ចាាំរ បា៉ា ថ្កយ៉ា ន); 

mencuci  /ងម ើនជូជ/ី v លារសមាអ ត: 
នរណតរណតលារសមាអ តម ខរបស់នរងៅងពលគ្ពឹក
គ្ពលឹម dia selalu mencuci muka 

pada pagi hari (ឌីយ៉ា  ងសើឡាលូ 

ងម ើនជូជី មូកា បា៉ា ដា បា៉ា ្គ ីហារ)ី; 

pencuci mulut /ងពើជូជី មូល ត/ បណរអម: 
សគ្មាប់បណរអមមានសរ់ខាសូកូឡា 

នាំឈ្ីសឬណ ៃងឈ្ើ untuk pencuci 

mulut ada puding cokelat, kue 

keju, atau buah (អ  នទ ក ងពើនជូជី 
មូល ត អាដា ពូឌិរ ចូកាៃ ត ់រូងវ ណរជូ អាងៅ ប ូវ៉ា៉ះ) 

cucu  /ជូជ/ូ n ងៅ: កូនងៅ  anak cucu 

(អាណ្តក់ ជូជូ) 

cuek  /ជូណវក់/ a មិនងអើងពើ: 
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ង្ត អវីបានជាអាកមិនងអើងពើចាំងពា៉ះអវីណដលកាំព រងកើត
ង ើរ kok kamu bisa sangat 

cuek dengan apa yang sedang 

terjadi? (ក ក កាម ូប ៊ីសា សាង៉ា ត់ ជូណវក 
ងឌើង៉ា ន់ អាបា៉ា  យ ាំរ ងសើដាាំរ ងទើចាឌិ?) 

cuka  /ជូកា/ n ទឹកងខៅ៉ះ; 

-- belanda  /ជូកា បឺឡាន់ដា/ 

ទឹកងខៅ៉ះ្ូ រ់ 

cukup  /ជូរ ព/ a គ្ោប់គ្ោន់: ងលើសពីគ្រប់គ្ោន ់
lebih dari cukup (ង ើប  ៉ះ ដារី ជូរ ព) 

culik, menculik  /ងមើនជូលីរ/ v ចាប់ជាំរិត: 
ឧគ្កិដាជនបានចាប់ជាំរិតក មារៗ  
para penjahat menculik anak-

anak (បា៉ា រ៉ា  ងពើនចាហាត់ ងមើនជូលិក 
អាណ្តក់-អាណ្តក់); 

penculik  /ងពើនជូលីរ/ n អាកចាបជ់ាំរិត; 

penculikan  /ងពើនជូលីកាន/់  
n ការចាប់ជាំរិត: 
ពួកងរគ្តូវបានចាប់ខៃួនពីបទបៃន់នរិចាប់ជាំរិត 
mereka ditangkap karena 

perampokan dan penculikan  

(ងមើងរកា ឌិតាាំរកាប ់កាងរីណ្ត ងពើរ ាំប៉ា កាន់ ដាន ់
ងពើនជូលិកាន់) 

cuma  /ជូមា៉ា / adv គ្តឹមណត: ល យគ្តឹមណតគ្បាាំរយ 

uangnya cuma lima ratus 

(អ ូវ ាំរញ៉ា  ហាញ៉ា  ជូមា៉ា  លីមា៉ា  រទ ស(s)); 

មានគ្តឹមណតមួយរត់ cuma ada satu 

(ជូមា៉ា  អាដា សាទូ); 
cuma-cuma  /ជូមា៉ា  ជូមា៉ា /  
adv ឥតរតិថ្ងៃ: 
សាំប គ្តចូលទសសនភាពយនាងដាយឥតរិតថ្ងៃ 
tiket nonton cuma-cuma (ទកីិត 
ែ នត ន ជូមា៉ា -ជូមា៉ា ); 
percuma  /ងពើរ(r)ជូមា៉ា /  
a ោៅ នគ្បងយជន៍:  
ោៅ នគ្បងយជន៍ងទណដលស ាំឲ្យោត់ជួយងន៉ះ 
percuma meminta bantuan 

kepadanya (ងពើរ(r)ជូមា៉ា  ងមើមិនតា 

បាន់ទូវ៉ា ន ងរើបា៉ា ដាញ៉ា ) 
curah, curah hujan  /ជូរ៉ះ ្ូចាន/់  

n កាំពស់ទឹកង្ៃៀរ កាំពស់ទឹកង្ៃៀរខពស់ curah 

hujan tinggi (ជូរ៉ះ ្ូចាន់ ទិរ្គី) 

curam  /ជូរ ាំ/ a ងចាត:  ៃូវងចាត jalanan 

yang curam (ចាឡាណ្តន់ យ ាំរ ជរូ ាំ) 

curang  /ជូរ ាំរ/ a 1 មិនងសាៅ ៉ះគ្តរ:់ 
ចរិកមិនងសាៅ ៉ះគ្តរ់ perilaku curang 



curi, mencuri                                   cuti 

 80  

(ងពើរីឡារូ ជូរ ាំរ); 2 ការបនៃាំ: 
អាកឈ្ា៉ះគ្តូវបានងរដកសិទធិងដាយសារណតការបនៃាំរប
ស់ោត់ si pemenang telah 

didiskualifikasikan karena 

berlaku curang (ស  ីងពើងមើណ្តាំរ 
ងទើ ៉ះ ឌិឌិស(s)កាវ លី វ្ីកាស ីកាន់ កាងរីណ្ត 

ងបើ(r)ឡារូ ជូរ ាំរ) 

curi, mencuri  /ងម ើនជូរី/ v លចួ: 
ប រសមាា ក់ងន៉ះលួចគ្បាក់ងៅកាុរធ្ននោរ 
orang itu mencuri uang di 

bank (អរូ ាំរ អ ីទូ ងម ើនជូរី អ ូវ ាំរ ឌិ បាាំរ); 
pencuri  /ងពើនជូរី/ n ងចារ: 
ងចារបានឆ្ក់កាបូបថ្ដរបស់នរណដលមានគ្បាក់និរ
ងគ្រឿរអលងា រ pencuri menyambar 

tasnya yang berisi uang dan 

perhiasan (ងពើនជូរី ងមើនញុាំបារ((r) 

តាស់ញ៉ា  យ ាំរ ងបើរ(r)អ ីស ី អ ូវ ាំរ ដាន ់
ងពើរ(r)្ីយ៉ា សាន់) 

curiga  /ជូរីហាគ / a 1 គ្បយ័តាគ្បណយរ; សរយ័យ: 
អវីណដលង្វើឱ្យអាកភាៃ មៗមានការគ្បយ័តាគ្បណយរយ៉ា រ
ងន៉ះ? apa yang membuatmu  

tiba-tiba sangat curiga? (អាបា៉ា  
យ ាំរ ងមើមប ូវ៉ា តមូ ទីបា-ទីបា សាង៉ា ត់ ជូរហីាា ?); 

2 សរស័យ: ខ្ុាំសរស័យងៅចាំងពា៉ះោត់ aku 

curiga terhadapnya (អារ ូជូរីហាគ  
ងតើរ(r)ហាដាប់ញ៉ា ) 

cuti  /ជូទ/ី v ថ្ងៃឈ្ប់: 
ពួកងយើរងៅសល់ថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាប់ឆ្លា ាំងន៉ះ kami  

masih punya cuti tahun ini 

(កាម ីមាស ិ៉ះ ពូញ៉ា  ជូទី តា  ្ន អ ីនី ); 

-- besar  /ជូទី ណបសារ(r)/ 
ការឈ្ប់សគ្មាករយៈងពលណវរ; 

-- tahunan /ជូទី តា  ្ូណ្តន/់ 
ឈ្ប់សគ្មាកគ្បចាាំឆ្លា ាំ 
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D  -  d 

dada /ដាដា/ n គ្ទូរ; ងដើមគ្ទូរ; ស ដន់; ងដា៉ះ: 
គ្ទូរមាន់ dada ayam (ដាដា អាយ ាំ) 

dadak, mendadak  /ងម ើនដាដាក/់ adv 

ភាៃ មៗ; មួយរំងពច: 
ង្ត ការែ៍ងន៉ះងកើតង ើរភាៃ មៗ kejadian 

itu terjadi sangat mendadak 

(ងរើចាឌីយ៉ា ន អ ីទូ ងតើរ(r)ចាឌី សាង៉ា ត់ 
ងម ើនដាដាក)់ 

dadu  /ដាឌ/ូ n កូន ុកឡាក:់ 
គ្ក ុកគ្ោប់ ុកឡាក់ melempar dadu 

(ងមើណលមបា៉ា រ(r) ដាឌ)ូ 

daerah  /ដាងអរ៉ា៉ះ/ n តាំបន:់ 
ោត់រស់ងៅតាំបន់ទីគ្បជ ាំជន់ dia tinggal 

di daerah perkotaan (ឌីយ៉ា  
ទិរហាា ល ់ឌី ដាងអរ៉ា៉ះ ងពើរ(r)កូតាអាន) 

daftar  /ដា វ្តារ(r)/ n បញ្ា;ី បញ្ាីរយនម: 
បញ្ាីងបាករក់ daftar cucian 

(ដា វ្តារ(r) ជូជីយ៉ា ន); 
-- hadir  /ដា វ្តារ(r) ហាឌិរ(r)/ 
បញ្ាីវតាមាន; 

-- pustaka  /ដា វ្តារ(r) ពូសាា កា/ 

បញ្ាីឯកសាងយរ; 

-- riwayat hidup  /ដា វ្តារ(r) 
រីវ៉ា យ៉ា ត់ ្ ីឌូព/ គ្បវតាិរូបសណរខប; 

mendaftar  /ងមើនដា្វតារ(r)/  
v ច ៉ះង ៅ្ ៉ះ: 
សិសាន សិសសគ្តូវណតច ៉ះង ៅ្ ៉ះសគ្មាប់វរគសិកាងៅី
ងៅច រណខសីហាងន៉ះ siswa harus 

mendaftar untuk kursus baru 

pada akhir Agustus (ស សិាវ  
ហារ ស(s) ងមើនដា្វតារ(r) អ  នទ ក 
រូរ(s)ស  ស(s) បារូ បា៉ា ដា អាក់្ីរ(r) 

អា គ្ូសរុស(s)); 

mendaftarkan 

 /ងមើនដា្វតារ(r)កាន់/ v ច ៉ះង ៅ្ ៉ះ 
ខ្ុាំបានច ៉ះង ៅ្ ៉ះចូលងរៀនងៅឯសាកលវទិាល័យ
ងន៉ះ saya sudah mendaftarkan 

diri di universitas itu (សាយ៉ា  
ស ូដ៉ះ ងមើនដា្វតារ(r)កាន់ ឌិរ ីឌិ 
អ ូនីង វ្ើរ(r)ស ីតាស់(s)); 

pendaftaran  /ងពើនដា្វតារ៉ា ន់/  
n ការច ៉ះង ៅ្ ៉ះ: 
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ថ្ងៃច ៉ះង ៅ្ ៉ះ uang pendaftaran 

(អ ូវ ាំរ ងពើនដា្វតារ៉ា ន់); ការច ៉ះង ៅ្ ៉ះង ើរវញិ 

pendaftaran ulang (ងពើនដា្វតារ៉ា ន់ 
អ ូឡាាំរ); 

terdaftar  /ងទើរ(r)ដា វ្តារ(r)/  
v បានច ៉ះង ៅ្ ៉ះ: 
ោត់គ្តូវបានច ៉ះង ៅ្ ៉ះជានិសសិតងគ្តងមា៉ា រសិកា 
dia terdaftar sebagai 

mahasiswa paruh waktu (ឌយី៉ា  
ងទើរ(r)ដា វ្តារ(r) ងសើបាថ្្ា មាហាស ិសាវ  
បា៉ា រ ៉ះ វ៉ា ក់ទូ) 

dagang /ដាហាា ាំរ/ n ពាែជិាកមៅ: 
ការិយល័យពាែិជាកមៅ kantor dagang 

(កាន់តូរ(r) ដាហាា ាំរ); 

berdagang /ងបើរ(r)ដាហាា ាំរ/  
v អាជីវកមៅ: គ្កមុ  ្ នងន៉ះបានង្វើអាជីវកមៅងគ្បរ 
អស់រយ៉ះងពលរប់ឆ្លា ាំមកង ើ្យ 

perusahaan itu sudah 

berdagang minyak selama 

bertahun-tahun (ងពើរូសាហាអាន អ ីទូ 
ស ូដ៉ះ ងបើរ(r)ដាហាា ាំរ មីញ៉ា ក់ ងសើឡាមា៉ា  
ងបើរ(r)តា  ្ ន-តា  ្ ន); 

dagangan  /ដាហាគ ង៉ា ន/់ n ទាំនិញ: 
ទាំនិញណដលមានរ ែភាពខពស់  
dagangan berkualitas tinggi 

(ដាហាា ង៉ា ន់ ងបើរ(r)រូវ៉ា លីតាស់(s) ទិរ្គី); 

pedagang /ងពើដាហាា ាំរ/ n ពាែិជាករ; 
អាកលក់ដូវ: 
ឪព ករបស់ោត់រឺជាអាកលក់ដូរងៅ ារ 
ayahnya adalah pedagang 

pasar (អាយ៉ា៉ះញ៉ា  អាដា ៉ះ ងពើដាហាា ាំរ 
បា៉ា សារ(r)); 

~ eceran  /ងពើដាហាា ាំរ ងអណចរ៉ា ន/់ 
អាកលក់រយ; 

~ grosir  /ងពើដាហាា ាំរ ស្ទ្ាូស ីរ(r)/ 
អាកលក់ដ ាំ; 

~ kaki lima  /ងពើដាហាា ាំរ ការ ីលីមា៉ា / 
អាកលក់តាមចិងញ្ាើម ៃូវ; 

perdagangan  /ងពើរ(r)ដាហាា ង៉ា ន/់  
n ពាែិជាកមៅ: ពាែិជាកមៅអនារជាតិ 
perdagangan internasional 

(ងពើរ(r)ដាហាគ ង៉ា ន់ 
អ ិនងទើរ(r)ណ្តស ីយ៉ាូណ្តល)់;  
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ពាែិជាកមៅការុគ្សកុ perdagangan 

dalam negeri (ងពើរ(r)ដាហាគ ង៉ា ន់ 
ដាឡាម ងនើង្គើរី) 

daging  /ដា គ្ិរ/ n សាច:់ ោតម់ិនបរិងភារសាច 
dia tidak makan daging (ឌយី៉ា  
ទីដាក់ មា៉ា កាន់ ដា គ្ិរ); សាច់ងោ daging 

sapi (ដា គ្ិរ សាព)ី; សាច់គ្ជូក daging 

babi (ដា គ្ិរបាប ៊ី); 

-- asap  /ដា គ្ិរ អាសាប/់ សាច់ងឆ្អើ; 

-- babi  /ដា គ្ិរ បាប ៊ី/ សាច់គ្ជូក; 

-- domba  /ដា គ្ិរ ដ មបា/ សាច់ងចៀម; 

-- giling  /ដា គ្ិរ ្គីលីរ/ សាច៉ាចិគ្ញច ាំ; 

-- kaleng  /ដា គ្ិរ កាណ រ/ សាច់កាំប៉ា រ; 

-- segar /ដា គ្ិរ សឺហាា រ(r)/ សាច់គ្សស់; 

dagu /ដា គ្ូ/ n ចងា រ: ចងា រណគ្ពក dagu 

persegi (ដា គ្ូ ងពើរ(r)ងសើ គ្ី) 

dahan  /ដាហាន/់ n ណមកធ្នរ 

dahi  /ដា  ្ី/ n ថាៃ ស:់ ថាៃ ស់ណដលមានរបួស 

dahi yang terluka (ដា  ្ី យ ាំរ 
ងតើរ(r)លូកា) 

dahsyat  /ដ៉ះសាត/់ a ខាៃ ាំរខាៃ : 
ការរញ្ាួយដីដ៏ខាៃ ាំរខាៃ  gempa dahsyat 

(ង្គើមបា៉ា  ដាសាត់); ការ រុ៉ះដ៏ខាៃ ាំរខាៃ  
ledakan dahsyat (ងលើដាកាន ់
ដាសាត់) 

dahulu  /ដា្ូល/ូ adv ពីម ន: 
 រ៉ះងន៉ះពីម នជាកមៅសិទធរបស់គ្រួសារខ្ុាំ 
rumah itu dahulu dimiliki 

oleh keluarganya (រូម៉ា៉ះ អ ីទូ 
ដា្ូល ូឌិមីលិរី អូណល៉ះ ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា ញ៉ា ) 

daki, mendaki /ងមើនដារី/ v ង ើរ: 
ង ើរ្ាាំ mendaki gunung (ងមើនដារី 
្គូន រ); 
pendaki  /ងពើដារី/  
n អាកងងៅើរងជើរ; អាកង ើរ: អាកង ើរ្ាាំ 
pendaki gunung (ងពើនដារី ្គូន រ) 

dakwa, terdakwa  /ងទើរ(r)ដាក់វ៉ា /  
n ជនជាប់ងចាទ: 
ជនជាប់ងចាទររការងចាទគ្បកាន់ពីបទឧគ្កិដាកមៅននទាំរ
ការលួចរ្ូតដល់មន សសឃាត terdakwa 

dituduh berbagai kejahatan, dari 

pencurian sampai pembunuhan  
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(ងទើរ(r)ដាក់វ៉ា  ឌិទូឌ ៉ះ ងបើរ(r)បាថ្្ា 
ងរើចាហាតាន់ ដារី  ងពើនជូរីយ៉ា ន សាាំថ្ប៉ា 
ងពើមប ូនូហាន)់ 

dalam  /ដាឡាម/ a កាុរ; ងៅ: 
របួសរបស់នរគ្តូវងគ្ៅណ្តស់ lukanya 

sangat dalam (លូកាញ៉ា  សាង៉ា ត់ 
ដាឡាម); 

-- negeri  /ដាឡាម ងនើង្គើរី/ កាុរគ្សុក: 
ការងហា៉ះង ើ្រកាុរគ្សកុ penerbangan 

dalam negeri (ងពើងនើរ(r)បាង៉ា ន់ 
ដាឡាម ងនើង្គើរី) 

damai  /ដាាំថ្ម៉ា/ a សនាិភាព: កិចចចរចាសនាិភាព 
pembicaraan damai 

(ងពើមប ៊ីចារ៉ា អាន ដាាំថ្ម៉ា);  
berdamai /ងបើរ((r)ដាាំថ្ម៉ា/  
v ង្វើឱ្យមានសនាិភាព;  ស៉ះ ា: 
ទីបាំ  តពកួងរបាន ស៉ះ ាជាមួយោា  mereka 

akhirnya saling berdamai 

(ងមើងរកា អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  សាលិរ ងបើរដាាំថ្ម៉ា); 

kedamaian  /ងរើដាាំថ្ម៉ាយ៉ា ន/  
n សនាិភាព; ស ខសានា: 
រស់ងៅកាុរភាពស ខសានានិរសៃបស់ាៃ ត់ hidup 

dalam kedamaian dan  

ketenangan (្ីឌ ប ដាឡាម 
ងរើដាាំថ្ម៉ាយ៉ា ន ដាន ់ងរើងទើណ្តង៉ា ន់); 

mendamaikan /ងមើនដាាំថ្ម៉ាកាន/  
v  ស៉ះ ា; សគ្មុ៉ះសគ្មួល  

សគ្ម៉ុះសគ្មួលរវរភារីទាំរពីរណដលមានជងមាៃ ៉ះ 
mendamaikan antara kedua 

belah pihak yang terlibat 

dalam konflik (ងមើនដាាំថ្ម៉ាកាន 
អាន់តារ៉ា  ងរើឌូវ៉ា  ពីហាក់ យ ាំរ ងទើរ(r)លីបាត់ 
ដាឡាម ក ន្វលិក) 

damba  /ដាាំបា/ a ចរ់បានយ៉ា រខាៃ ាំរ: 
វរឺជាងកៅរណដលងយើរចរ់បានយ៉ា រខាៃ ាំរ dia 

adalah anak yang kami 

damba (ឌីយ៉ា  អាដា ៉ះ អាណ្តក់ យ ាំរ 
កាម ីដាាំបា); 

dambaan  /ដាាំបាអាន/ n កាីគ្បាថាា : 
ងកៅរគ្សីងន៉ះរឺជាកាីគ្បាថាា របស់ប រស់គ្រប់រូប 
gadis itu adalah dambaan 

setiap lelaki (ហាគ ឌិស(s) អ ីទូ 
អាដា ៉ះ ដាាំបាអាន ងសើទីយ៉ា ប់ ងលើឡារី); 
mendambakan  /ងមើនដាាំបាកាន់/  
v កាីគ្បាថាា ដ៏ងលើសលប់: 
ពួកងរគ្បាថាា យ៉ា រងលើសលប់កាុរការចរ់មានប គ្ត  
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mereka sangat mendambakan 

kehadiran seorang anak 

(ងមើងរកាសាង៉ា ត់ ងមើនដាាំបាកាន់ ងរើហាឌិរ៉ា ន់ 
អាណ្តក់) 

dampak  /ដាាំបា៉ា ក់/ n  លប៉ា៉ះពាល:់ 
 លប៉ា៉ះពាល់យ៉ា រខាៃ ាំរ dampak serius 

(ដាាំបា៉ា ក់ ណសរិយ ស(s)); 

berdampak  /ងបើរ(r)ដាាំបា៉ា ក់/  
v ង្វើឲ្យប៉ា៉ះពាល់: 
ការធ្នៃ ក់ច ៉ះនូវអគ្តានាំងចញង្វើឲ្យប៉ា៉ះពាល់ដល់ងស
ដាកិចចគ្បងទស jatuhnya nilai 

ekspor berdampak pada 

perekonomian negara 

(ចាទ ៉ះញ៉ា  នីថ្  ណអកសបរ(r) ងបើរ(r)ដាាំបា៉ា ក់ 
បា៉ា ដា ងពើ(r)ងអកូែូមីយ៉ា ន ងនើហាគ រ៉ា ) 

dampar  /ដាាំបា៉ា រ(r)/ ងទើ; 

terdampar  /ងទើរ(r)ដាាំបា៉ា រ(r)/  
v ជាប់ងទើ: ពួកងរជាប់ងទើងៅងលើងកា៉ះ 
mereka terdampar di pulau 

itu (ងមើងរកា ងទើរ(r)ដាាំបា៉ា រ(r) ឌិ ពូងៅ អ ីទ)ូ 

damping  /ដាាំពីរ/ a ជិតសាិទធ; 

berdampingan  /បឺរ(r)ដាាំពីង៉ា ន/់  
v ងៅជិតោា :  

រួមរស់ជីមួយោា  hidup berdam-

pingan (្ីឌ ព ងបើរ(r)ដាាំពីង៉ា ន់); 

mendampingi  /ងមើនដាាំពីរ/ី  
v រួមដាំងែើរជាមួយ; 

pendamping  /ងពើនដាាំពីរ/ n ណដរូ: 
ថ្ដរូជីវតិ pendamping hidup 

(ងពើនដាាំពិរ ្ីឌ ព); ថ្ដរូគ្សតី  
pendamping perempuan 

(ងពើនដាាំពីរ ងពើងរីមពូវ៉ា ន់) 
dan  /ដាន/់ p និរ: អាកនិរខ្ុាំ kamu dan 

aku (កាម ូដាន ់អារ)ូ 

dana /ដាណ្ត/ n ងវិកា; 

-- bantuan /ដាណ្ត បាន់ទូវ៉ា ន/់ 
ជាំនួយ្ិរញ្ាវតាុ; 

-- talangan  /ដាណ្ត តាឡាង៉ា ន់/ 
មូលនិ្ិសងស្ទងគ ៉ះ; 

mendanai /ងមើនដាណ្តអ ី/ v  ាល់ងវិកា: 
ពួកងរបានបដិងស្មិន ាល់ងវកិាងលើការចាំណ្តយ
កាុរការគ្សាវគ្ជាវរបស់ពួកងយើរ mereka 

menolak mendanai penelitian 

kami (ងមើងរកា ងមើែូឡាក់ ងមើនដាថ្ែ 

ងពើងនើលីទីយ៉ា ន កាម)ី; 
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pendanaan /ងពើនដាណ្តអាន/  
n ការ ាល់នូវងវិកា: 
ងយើរទទួលបានការ ាល់នូវងវកិាពីរដាា ្ិបាលស
គ្មាប់រងគ្មារងន៉ះ kami menerima 

pendanaan negara untuk 

proyek itu (កាម ីងមើងនើរីមា៉ា  
ងពើនដាណ្តអាន ងនើហាគ រ៉ា  អ  នទ ក ងគ្ពាងយ៉ាក អ ីទូ) 

danau  /ដាងៅ/ n បឹរ: បឹរសបបនិមៅតិ 
danau buatan (ដាងៅ ប ូវ៉ា តាន)់ 

dandan, berdandan 

 /បឺរ(r)ដានដាន/់ v ត បណតរខៃួន: 
ប រសមាា ក់ងន៉ះត បណតរខៃួនដូចជាតួខូវប ូយ 

lelaki itu berdandan seperti 

koboi (ងលើឡារី អ ីទូ ងបើរ(r)ដាន់ដាន់ 
ងសើងពើរ(r)ទី កូបូយ); 

dandanan  /ដាន់ដាណ្តន់/  
n ងគ្រឿរត បណតរ: ងគ្រឿរត បណតរបូរែ 

traditional trimmings 

(ដាន់ដាណ្តន ់គ្តាឌិសីយ៉ាូណ្តល)់ 

dangkal  /ដាាំរកាល/់ a រក់: រាំនិតរក់ៗ  
pikiran dangkal (ពរីីរ៉ា ន់ ដាាំរកាល)់ 

 

dapat  /ដាបា៉ា ត់/ 1 adv អាច: 
ខ្ុាំមិនអាចទក់ទរោត់បានងសា៉ះ aku tidak 

dapat menghubunginya  

(អារ ូទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ ងម ើរ្ូប ូរីញ៉ា );  
2 v ទទួល: 
ោត់បានទទួលលិខិតពមីិតាជិតសាទិធរបស់ោត់ងៅ
គ្ពឹកងន៉ះ dia dapat surat dari 

teman karibnya tadi pagi 

(ឌីយ៉ា  ដាបា៉ា ត់ ស ូរ៉ា ត់ ដារី ងទើមា៉ា ន់ ការីបញ៉ា  
តាឌ ិបា៉ា រី); 

berpendapat  /ងបើរ(r)ប ិនដាបា៉ា ត/់  
v ការយល់ង ើញ; ការបងញ្ាញងយបល: 
ខ្ុាំចរ់បងញ្ចញងយបល saya mau 

berpendapat (សាយ៉ា  មា៉ា អ ូ 
ងប ៊ីរ(r)ប ិនដាបា៉ា ត់); 

mendapat  /ងមើនដាបា៉ា ត់/ v 1 បាន: 
ោត់បានងគ្ោ៉ះថាា ក់ចរចរែ៍កាលពីយប់មិញ 

dia mendapat kecelakaan 

tadi malam  

(ឌីយ៉ា  ងមើនដាបា៉ា ត់ ងរើងជើឡាកាអាន តាឌ ិ
មា៉ា ឡាម); 2 ទទួល: 
ខ្ុាំបានទទួលការងៅទូរស័ពរពីឪព ករបស់អាក 
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saya mendapat panggilan 

telepon dari ayahmu (សាយ៉ា  
ងមើនដាបា៉ា ត់ បា ាំរ្គីឡាន់ ណតងលប៉ាូន ដារី 
អាយ៉ា៉ះមូ); 
mendapati  /ងមើនដាបា៉ា ទី/ v រកង ើញ: 
ោត់រកង ើញកូនរបស់ោត់យាំងៅកាុរបនរប់ងររ 
dia mendapati anaknya 

menangis di kamar (ឌីយ៉ា  
ងមើនដាបា៉ា ទី អាណ្តក់ញ៉ា  ងមើណ្តរីស(s) ឌិ 
កាមា៉ា រ(r)); 

mendapatkan  /ងមើនដាបា៉ា ត់កាន់/  
v ទទួលបាន: 
ោត់ទទួលបានអាំងណ្តយពីឪព កមាា យរបស់ោត់ 
dia mendapatkan kado dari 

orang tuanya (ឌយី៉ា  ងមើនដាបា៉ា ត់កាន់ 
កាដ ូដារីអូរ ាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា ); 
pendapat  /ងពើនដាបា៉ា ត់/ n រាំនិត: 
ោត់មិនបាន ាល់នូវរាំនតិចាំងពា៉ះបញ្ជា ងន៉ះងទ 
dia tidak memberikan 

pendapat terhadap masalah 

itu (ឌីយ៉ា  ទីដាក់ ងមើមងបើរីកាន់ ងពើនដាបា៉ា ត ់
ងទើរ(r)ហាដាប់ មា៉ា សា ៉ះ អ ីទូ); 

pendapatan  /ងពើនដាបា៉ា តាន់/  
n គ្បាក់ចាំែូល:  

គ្បាក់ចាំែូលទប pendapatan 

rendah (ងពើនដាបា៉ា តាន់ ងរនដ៉ះ); 
គ្បាក់ចាំែូលងោល pendapatan 

utama (ងពើនដាបា៉ា តាន់ អ ូតាមា៉ា ); 
terdapat  /ងទើរ(r)ដាបា៉ា ត់/ v មាន: 
ងភាជនីយដាា ននិរហារកាង្វមានងៅជាន់ទីពីរ 
restoran dan kafe terdapat di 

lantai dua (ណរងសារ រ៉ា ន់ ដាន ់កាង្វ 
ងទើរ(r)ដាប់ាត់ ឌិ ឡាន់ថ្ត ឌូវ៉ា ) 

dapur  /ដាពូរ(r)/ n  រ៉ះបាយ:  រ៉ះបាយដ៏សាអ ត 
dapur yang bersih (ដាពួរ(r) យ ាំរ 
ងប ៊ីរ(r)ស ិ៉ះ) 

dara  /ដារ៉ា / n គ្ពាប: 
សតវគ្ពាបជា្មៅតាងរងគ្បើជានិមិតារូបថ្នសនាិភាព 
burung dara biasa digunakan 

sebagai simbol damai (ប ូរ រ ដារ៉ា  
ប ៊ីយ៉ា សា ឌិ្គូណ្តកាន់ ងសើបាថ្្ា ស ិមបូល ដាាំថ្ម៉ា) 

darah  /ដារ៉ា៉ះ/ n ្ម; ងលា្តិ: 
គ្បង្ទ្ម golongan darah 

(្គូ ូង៉ា ន់ ដារ៉ា៉ះ); ការង្វើងតសា្ម  
tes darah (ណតស(s) ដារ៉ា៉ះ); 
-- rendah  /ដារ៉ា៉ះ ងរនដ៉ះ/ 
សមាព ្្មទប; 
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-- tinggi  /ដារ៉ា៉ះ ទីរ្គី/ 
សមាព ្្មខពស/់ងលើស្ម; 

berdarah  /បឺរ(r)ដារ៉ា៉ះ/  
v 1 មាន្ម: ថ្ដរបស់ោត់្ូរ្ម 
tangannya berdarah (តាាំង៉ា នញ់៉ា  
ងបើរ(r)ដារ៉ា៉ះ); 2 ណដលមាន្ម: 
កាលរបស់ោត់្ូរ្ម kepalanya 

berdarah (កឺបា៉ា ឡាញ៉ា  បឺរ(r)ដារ៉ា៉ះ) 
darat  /ដារ៉ា ត/់ n ដី; ងលើដ;ី ងលើងោក: 

មង្ាបាយង្វើដាំងែើរ ៃូវងោក angkutan 

darat (អាាំររូតាន ់ដារ៉ា ត)់; 

daratan  /ដារ៉ា តាន់/ n ងលើងោរ: 
គ្តីបាណ នមួយកាលរសាត់អណែា តមកងទើរ
ងលើងោក seekor ikan paus 

terdampar di daratan 

(ងសើងអកូរ(r) អ ីកាន់ បា៉ា អ  ស(s) 

ងតើរ(r)ដាាំបា៉ា រ(r) ឌិដារ៉ា តាន់); 

mendarat /ងម ើនដារ៉ា ត/់ v ច ៉ះចត; ចត: 
យនាងហា៉ះច ៉ះចតងៅគ្ពលាន pesawat 

mendarat di bandara (ងពើសាវ៉ា ត់ 
ងម ើនដារ៉ា ត់ ឌិ បានដារ៉ា ) 

dari  /ដារី/ p មកពី: ោត់មកពីគ្បងទសបារាំរ 
dia dari Prancis (ឌីយ៉ា  ដារី 
ងពើរ៉ា នជីស(s)) 

daripada  /ដារីបា៉ា ដា/ p ជារ: អាកលអជារោត ់
kamu lebih baik daripada dia 

(កាម ូងលើប  ៉ះ បាអ ិក ដារីបា៉ា ដា ឌីយ៉ា ) 

darurat  /ដារូរ៉ា ត់/ n បនរ ន់: ការងៅបនរ ន់ 
panggilan darurat (បា ាំរ្គឡីាន ់
ដារូរ៉ា ត់) 

dasar  /ដាសារ(r)/ 1 n ងដើម; ដាំបូរ: 
ពែ៌ងដើម warna dasar (វ៉ា រ(r)ណ្ត 

ដាសារ(r)); 2 p បាត: 
នវងន៉ះបានលិចងៅកាុរបាតសម គ្ទ kapal 

itu tenggelam ke dasar laut 

(កាបា៉ា ល ់អ ីទី ងទើរង គ្ើឡាាំ ងរើ ដាសារ(r) 

ឡាអ  ត); 3 គ្រឹ៉ះ; ងោល; មូលដាា ន: 
រាំនិតងោល ide dasar (អ ីងដ ដាសារ(r));  

ចាំែ៉ះដឹរមូលដាា ន ilmu dasar (អ ីលមូ 
ដាសារ); 
berdasar(-kan) 

 /បឺរ(r)ដាសារ(r)កាន/់ v ណ អកងៅងលើ: 
ណខសភាពយនាងន៉ះរឺណ អកងៅងលើងរឿរពិត film 
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itu berdasar pada kisah 

nyata (្វី ិម អ ីទូ ងបើរ(r)ដាសារ(r) 

បា៉ា ដា រីស៉ះ ញ៉ា តា) 

dasi  /ដាស ី/ n គ្កវត់ករ: ចរគ្កវ៉ា តក់ 
simpul dasi (ស ីមព ល ដាស ី); 
-- kupu-kupu  /ដាស ី រូពូ រូព/ូ 
ប ូងមអាំង  

datang  /ដាតាាំរ/ v មក; មកដល់: 
ោត់នឹរមកងៅលាៃ ចងន៉ះ dia akan 

datang sore ini (ឌយី៉ា  អាកាន់ 
ដាតាាំរ សូងរ៉ា អ ីនី); 
kedatangan  /កឺដាតាង៉ា ន់/  
n ការមកដល:់ ការមកដល់ថ្នង្្ៀវ 
kedatangan tamu (ងរើដាតាង៉ា ន់ តាម )ូ 

mendatang  /ងមើនដាតាាំរ/  
v ងៅងពលខារម ខ: 
ពួកងយើរងទើបណតទទួលបានពត ៌
មានអាំពីសមាជណដលនឹរមកដល់នងពលខារម ខ
ងន៉ះ kami baru saja menerima 

informasi tentang kongres 

mendatang  

(កាម ីបារូ សាចា ងមើងនើរីមា៉ា  អ ិន្វរ(r)មា៉ា ស  ី
តិនតាាំរ ក នណគ្កស(s) ងមើនដាតាាំរ); 

mendatangkan  /ងមើនដាតាាំរកាន/់ 
v នាំចូល: 
រដាា ្ិបាលង្វើការនាំចូលសតវងោពីគ្បងទសនូណវល
ង្ស រ់ pemerintah 

mendatangkan sapi dari 

Selandia Baru (ងពើងមើរិនត៉ះ 
ងមើនដាតាាំរកាន ់សាពី ដារី ងសើឡានឌីយ៉ា  បារូ) 

datar  /ដាតារ(r)/ a របងសៅើ: វលទាំនប 
bidang datar (ប ៊ីដាាំរ ដាតារ(r)); 

ណសបកងជើរផ្លរ ត់  sepatu datar (ងសើបា៉ា ទូ 
ដាតារ(r)); 

dataran  /ដាតារ៉ា ន់/ n ដីងោរ: 
ងឆ្ារសម គ្ទ dataran pantai (ដាតារ៉ា ន់ 
បា៉ា ន់់ថ្ត); 
~ rendah  /ដាតារ៉ា ន់ ងរនដ៉ះ/ ដីទាំនប; 

~ tinggi  /ដាតារ៉ា ន់ ទីរ្គ/ី ខពរ់រប; 

mendatar  /ងមើនដាតារ(r)/ v ង ាក: 
ការទត់ង ាក tendangan mendatar 

(តិនដាង៉ា ន់ ងមើនដាតារ(r)) 

daun  /ដាអ  ន/ n សៃឹក: សៃឹកដូរ daun 

kelapa (ដាអ  ន ងរើឡាបា៉ា )
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daur  /ដាអ ូរ(r)/ n វដា; ខួប: វដាជីវតិ daur 

hidup (ដាអ ូរ(r) ្ីឌ ព) 

daur ulang  /ដាអ ូរ(r) អ ូឡាាំរ/  
n ការណកថ្ឆ្ាង ើរវិញ: គ្កដាស់ណកថ្ឆ្ាង ើរវញិ 

kertas daur ulang (ងរើរ(r)តាស(s) 

ដាអ ូរ អ ូឡាាំរ); 

mendaur ulang  /ងមើនដាអ ូរ(r) 
អ ូឡាាំរ/ v ណកថ្ឆ្ាង ើរវិញ: 
ងលា្៉ះ គ្កដាស និរកញ្ចក់រឺអាចណកថ្ឆ្ាយកមក
ងគ្បើគ្បាស់ង ើរវញិបាន logam, kertas, 

dan kaca dapat didaur ulang 

( ូកាាំ ងរើរ(r)តាស(s) ដាន់ កាចា ដាបា៉ា ត់ 
ឌិដាអ ូរ(r) អ ូឡាាំរ) 

daya  /ដាយ៉ា / n ថាមពល; កមាៃ ាំរ: កមាៃ ាំរទិញ 

daya beli (ដាយ៉ា  ងបើលី); 

berdaya  /ងបើរ(r)ដាយ៉ា / v មានកមាៃ ាំរ: 
ងៅកាុរសាា នភាពដូចងន៉ះោត់ោៅ នកមាៃ ាំរងន៉ះង ើ
យ dia tidak berdaya dalam 

situasi itu (ឌយី៉ា  ទីដាក់ ងបើរ(r)ដាយ៉ា  
ដាឡាម ស ីទូវ៉ា ស  ីអ ីទូ) 

dayung  /ដាយ រ/ n គ្ចវ៉ា ; ណចវ: 
ោត់គ្តូវការគ្ចវ៉ា ងឌើមបីអាំទូក dia perlu  

dayung untuk menggerakkan 

perahu (ឌីយ៉ា  ងពើរ(r)លូ ដាយ រ អ  នទ ក 
ងមើរង គ្ើរ៉ា ក់កាន់ ងពើរ៉ា ្ ូ); 

mendayung  /ងមើនដាយ រ/ v អ ាំ; ណចវ: 
វអ ាំទូកងន៉ះគ្ត ប់មកគ្ចាាំរវញិ ia 

mendayung perahu itu 

kembali ke pantai (ឌីយ៉ា  
ងមើនដាយ រ ងពើរ៉ា ្ ូអ ីទូ ងរើមបាលី ងរើ បា៉ា ន់ថ្ត) 

debu /ងឌើប ូ/ n ្ូល:ី 
ោត់អាណ ស ីជាមួយនរិរ្ូល ៊ី រ៉ះ dia 

alergi terhadap debu rumah 

(ឌីយ៉ា  អាឡារ្គ ីងទើហាដាប់ ងឌើប ូ រូម៉ា៉ះ); 

berdebu /ងបើរ(r)ងឌើប ូ/ v ណដលមាន្ូលី: 
ត ងន៉ះពិតជាមាន្ូលីងគ្ចើនណមន meja itu 

sangat berdebu (ងមចា អ ីទូ សាង៉ា ត់ 
ងបើរ(r)ងឌើប ូ) 

dekat  /ដឹកាត/់ a ជិត; ណកបរ: 
 រ៉ះរបស់ោត់ងៅជិតងន៉ះ rumahnya 

dekat (រ៉ាូម៉ា៉ះញ៉ា  ដឺកាត់); 

berdekatan  /ងបើរ(r)ងឌើកាតាន/់  

v ងៅណកបរោា : មិតា្កាិរបស់ងយើររស់ងៅណកបោា  
teman kami tinggal  

berdekatan (ងទើមា៉ា ន់ កាម ីទិរហាា ល ់
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ងបើរ(r)ងឌើកាតាន់); 

mendekati  /ងម ើនដឹកាត/់ v ជិត; 
ង្វើឱ្យជិត; ង្ើវឱ្យណកបរ: 
ោត់មកជិតខ្ុាំងៅងពលណដលខ្ុាំងៅបណ្តា ល័យ 

dia mendekati aku saat aku 

di perpustakaan (ឌយី៉ា  ងម ើនដឺកាត់ទី 
អារ ូសាអាត់ អារូឌិ ងពើរ(r)ព ស(s)តាកាអាន) 

demam  /ងឌើមា ាំ/ a គ្រុន: ោត់មានជាំរឺគ្រនុខាៃ ាំរ 
dia terkena demam tinggi 

(ឌីយ៉ា  ងទើរ(r)ងរើណ្ត ងឌើមា ាំ ទិរ្គី); 
-- berdarah  /ងឌើមា ាំ បឺរ(r)ដារ៉ា៉ះ/ 
គ្រុន្ម 

1demi  /ងឌើមី/ p ងឌើមប:ី 
ោត់ង្វើការងរទាំរអស់ងន៉ះរឺងឌើមបីខ្ុាំ dia  

mengerjakan semua  

pekerjaan itu demi aku (ឌីយ៉ា  
ងមើងរើរ(r)ចាកាន់ ងសើមូវ៉ា  ងពើងរើរ(r)ចាអាន 
អ ីទូ ងឌើមី សាយ៉ា ) 

2demi /ងឌើមី / ការនម: ការនមគ្ព៉ះជាមាច ស់ 
demi Tuhan (ងឌើមី ទូហាន់) 

demikian  /ងឌើមីរីយ៉ា ន/ pron ង្ត ដូងចា៉ះ 
សងមៃៀកបាំពាក់ងន៉ះវថ្ងៃដូងចា៉ះង្ើយបានជានរម ិ

នមានលទធភាពទិញវ baju itu 

demikian mahal sehingga dia 

tidak mampu membelinya 

(បាជ ូអ ីទូ ងឌើមីរីយ៉ា ន មា៉ា ហាល់ ងសើ្ិរហាា  
ឌីយ៉ា  ទីដាក់ មា ាំពូ អ  នទ ក ងមើមងបើលីញ៉ា ) 

denah  /ងដែ៉ះ/ n  ៃរ់ងគ្កាម 

denda  /ដិនដា/ n ផ្លក់ពិន័យ: 
ការផ្លកពិន័យកណនៃរចតរងយនា denda 

parkir (ដនិដា បា៉ា រីរ(r)) 

dendam  /ដិនដាាំ/ a ការរ ាំរួន: 
ខ្ុាំោៅ នការរ ាំរួនអវីង ើយ saya tidak 

punya dendam apa pun (សាយ៉ា  
ទីដាក់ ពូញ៉ា  ដិនដាាំ អាបា៉ា  ព ន) 

dengan /ដឺង៉ា ន/់ p ជាមួយ: 
ោត់មកជាមួយនិរបអូនគ្សីរបស់ោត់ dia 

datang dengan adik 

perempuannya (ឌីយ៉ា  ដាតាាំរ ដងឺ៉ា ន់ 
អាឌិក ងពើរ៉ា មពូវ៉ា នញ់៉ា ) 

dengar, mendengar  /ងម ើនងដើងរ(r)/ 
v លឹ; សាា ប:់ ខ្ុាំលឹសងមៃរណគ្សកយាំ aku 

mendengar suara tangis (អារ ូ



depan                               dering 

 92  

ងម ើនដឺងរ(r) ស ូវ៉ា រ៉ា  តារីស(s));  

pendengaran  /ប ិនងដើងរ៉ា ន/់ n លឹ;
ការសាា ប់: ការសាា ប់គ្តូវបានរំខាន 
pendengaran terganggu 

(ប ិនដឺងរ៉ា ន់ ងតើរ(r)ហាគ ាំរ្គូ); 

terdengar  /ងតើរ(r)ងដើងរ(r)/ v លឹ; 
បានលឺ: សងមៃររបស់ោត់លឺខាៃ ាំរងមនងទន 
suaranya terdengar dengan 

keras (ស ូវ៉ា រ៉ា  ងតើរ(r)ដឺងរ(r) ដឺង៉ា ន់ 
ងរើរ៉ា ស(់s)) 

depan  /ងឌើបា៉ា ន់/ n ខារម ខ: ខារម ខថាា ក់ងរៀន 
depan kelas (ដឺបា៉ា ន់ ងរើឡាស់(s)); 

mengedepankan  

 /ងមើងរើងឌើបា៉ា ន់់កាន់/ v  ាល់ការសាំខាន់: 
ពួកងរ ាល់ការសាំខាន់ងៅងលើការរួបរួមោា ងៅកាុរគ្កុ
ម mereka mengedepankan  

kebersamaan di dalam tim 

(ងមើងរកា ងមើងរើងឌើបា៉ា ន់់កាន់ ងរើងបើរ(r)សាមា៉ា អាន 
ឌិ ដាឡាម ទិម) 

derajat /ងឌើរ៉ា ចាត់/ n ងឌើងគ្ក; អរា: ទឹកព ៉ះ 
ងៅស ីត ែា ភាព100 អរាងស  air  

mendidih pada suhu 100  

derajat Celsius (ថ្អយីរ(r) 

ងមើនឌិឌិស(s) បា៉ា ដា ងសើរ៉ា ទ ស(s) ងឌើរ៉ា ចាត់ 
ណសលស  ស(s)); 

sederajat  /ងសើងឌើរ៉ា ចាត/់ a ងសៅើជាមួយ: 
តាំណែរងសៅើោា  kedudukan yang 

sederajat (ងរើឌូឌូកាន់ យ ាំរ 
ងសើងឌើរ៉ា ចាត់) 

deras  /ងឌើរ៉ា ស(់s)/ a ខាៃ ាំរ: ចរនាខាៃ ាំរ  arus 

deras (អារ ស(s) ងឌើរ៉ា ស់); ង្ៃៀរខាៃ ាំរ  
hujan deras (្ូចាន់់ ងឌើរ៉ា ស)់ 

deret  /ណដណរត/ n ជួរ: 
ពួកងរអរគុយងៅជួរខារងគ្កាយ mereka 

duduk di deret belakang 

(ងមើងរកាឌូឌ ក ឌិ ណដណរត ងបើឡាកាាំរ); 
berderet  /ងបើរ(r)ណដណរត/ v ជាជួរ: 
ក មារៗអរគុយជាជួរ anak-anak itu 

duduk berderet (អាណ្តក់ អ ីទូ ឌឌូ ក 
ងបើរ(r)ណដណរត); 

deretan  /ណដងរ៉ាតាន/់ n ជួរ: ជួរម ខ 
deretan depan (ណដងរ៉ាតាន ់ងឌើបា៉ា ន់់) 

dering  /ងឌើរិរ/ n សងមៃរងរទិ៍: 
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សងមៃរងរទិ៍ទូរស័ពរ dering telpon 

(ងឌើរិរ ណតលប៉ាូន); 
berdering  /ងបើរ(r)ងឌើរិរ/ v ងរទិ៍: 
ទូរស័ពររបស់អាកកាំព រងរទិ៍ telponmu 

berdering (ណតងលប៉ាូនមូ ងបើរ(r)ងឌើរិរ) 

derita, menderita  /ងម ើនដឹរីតា/  

v ឈ្ឺចាប;់ ឈ្ឺច កចាប់,: 
ោត់ឈ្ឺចាប់ងៅកាុរជីវតិណតមាា ក់ឯរ dia 

menderita hidup sendiri (ឌយី៉ា  
ងម ើនដឺរីតា ្ ីឌ ប សិនឌីរី) 

derma  /ងឌើរ(r)មា៉ា / n ទន; ឧបតាមភ: 
គ្បជាពលរដាបានឧបតាមភងឌើមបីជួយជនររងគ្ោ៉ះងដា
យ្មៅជាត ិmasyarakat 

memberikan derma untuk 

membantu korban bencana 

alam  

(មា៉ា សារ៉ា កាត់ ងមើមងបើរីកាន់ ងឌើរ(r)មា៉ា  អ  នទ ក 
ងមើមបាន់ទូ កូរ(r)បាន ់បិនចាណ្ត អាឡាម); 

mendermakan  /ងមើងឌើរ(r)មា៉ា កាន/់ 
v បរិចាច ក: 
វបានបរិចាច រ១០លានរ៉ាូពីយ៉ះសគ្មាប់អាំងពើមន សស 
្ម៍ ia mendermakan sepuluh  

juta rupiah untuk amal (យ៉ា   

ងមើងឌើរ(r)មា៉ា កាន់ ងសើពូលូ ជូតា រូពីយ៉ា៉ះ អ  នទ ក 
អាមា៉ា ល)់ 

dermaga  /ងឌើរ(r)មា៉ា ហាគ / n កាំពរ់ណ : 
នវងន៉ះរឺងៅកាំពរ់ណ ងៅង ើយ kapal itu 

masih di dermaga (កាបា៉ា ល ់អ ីទ ូ
មា៉ា ស ិ៉ះ ឌិ ងឌើរ(r)មា៉ា ហាា ) 

deru  /ងឌើរ/ូ n ងររ:៍ ងររ៍ម៉ាូតូ deru motor 

(ងឌើរ ូម៉ាូតូរ(r)); 

menderu  /ងមើនងឌើរូ/ v ងររ:៍ ម៉ាូតូងររ៍ 
motor menderu (ម៉ាូតូរ(r) ងមើនងឌើរូ) 

desa  /ងដសា/ n ្ូម:ិ 
នរងកើតនិរ្ាំដរឹកាីងៅកាុរ្ូមបិូរែ dia 

tumbuh dan berkembang di 

desa tradisional (ឌយី៉ា  ទ មប  ៉ះ ដាន ់
ងបើរ(r)ងរើមបាាំរ ឌិ ងដសា គ្តាឌិស ីយ៉ាូណ្តល)់; 

perdesaan  /ងពើងដសាអាន/ n ជនបទ: 
តាំបន់ជនបទ daerah perdesaan 

(ដាងអរ៉ះ ងពើងដសាអាន) 
desas-desus  /ងឌើសាស(់s) ងឌើស ស(s)/  

n ពាកយចចាមអារ៉ា ម:  
ខ្ុាំបានឮពាកយចចាមអារ៉ា មងន៉ះកាលពីមសិលមញិ  

saya mendengar desas-desus 
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itu kemarin (សាយ៉ា  ងមើងឌើង៉ា រ(r) 

ងឌើសាស(់s)-ងឌើស ស(s) អ ីទូ ងរើមា៉ា រិន) 

detak, detak jantung  /ងឌើតាក់ 
ចាន់់ទ រ/ n ចងវ ក់ងប៉ះដរូ: 
គ្រូងពទយកាំព រពិនិតយងមើលចងវ ក់ងប៉ះដូររបស់អាកជាំ
រឺ dokter sedang memeriksa 

detak jantung si pasien 

(ដ កទ័រ(r) ងសើដាាំរ ងមើងមើរិកសា ងឌើតាក់ 
ចាន់់ទ រ បា៉ា ស យី៉ា ន); 
berdetak  /ងបើរ(r)ងឌើតាក/់ v ងលាត; 
ងឌើរ: ងប៉ះដូររបស់នរងឌើរញប់ 
jantungnya berdetak cepat 

(ចាន់់ទ រញ៉ា  ងបើរ(r)ងឌើតាក់ ងជើបា៉ា ត់) 

detik  /ដឹទិក/ n វិនទ ី
dewasa /ងដវ៉ា សា/ a 1 ងពញវ័យ; គ្រប់ការ:  

នរងពញវ័យង្ើយ dia sudah 

dewasa (ឌយី៉ា  ស ូដ៉ះ ងដវ៉ា សា); 

2 ចាស់ទ ាំ; ងពញវ័យ: ចរិរចាស់ទ ាំ sikap 

dewasa (ស ីកាប់ ងឌវ៉ា សា) 

di /ឌ/ី p ងៅ: ងៅ រ៉ះ di rumah (ឌី រូម៉ា៉ះ) 

dia /ឌីយ៉ា / pron ោត់; នរ(គ្ស)ី;  

ោត(់គ្បុស); វ: នរគ្សស់សាអ ត  

dia cantik (ឌយី៉ា  ចាន់ទិក) 

diam  /ឌីយ៉ា ម/ v ងសៃៀមសាៃ ត់: 
នរបានបញ្ជា ឲ្យក មារទាំរងន៉ះងៅងសៃៀម dia 

menyuruh anak-anak itu 

diam (ឌយី៉ា  ងមើនញូរ ៉ះ អាណ្តក់-អាណ្តក់ 
អ ីទូ ឌីយ៉ា ម);  

diam-diam  /ឌីយ៉ា ម-ឌយី៉ា ម/  
adv សាៃ ត់ៗ : នរចាកងចញព ីរ៉ះងដាយសាៃ ត់ៗ 
dia meninggalkan rumah 

diam-diam (ឌយី៉ា  ងមើនិរហាា ល់កាន់ រូម៉ា៉ះ 
ឌីយ៉ា -ឌយី៉ា ម); 

pendiam  /ងពើនឌីយ៉ា ម/  
n ណដលមិនសូវមាត់ករ: 
ោត់រឺជាមន សសណដលមិនសូវមាត់ក  
dia orang yang pendiam (ឌយី៉ា  
អូរ ាំរ យ ាំរ ងពើនឌីយ៉ា ម); 
terdiam  /ងទើរ(r)ឌីយ៉ា ម/  
v និយយណលរងចញ: 
ដាំែឹរងន៉ះបានង្វើឲ្យងយើរនិយយណលរងចញ 

berita itu membuat kami 

terdiam (ងបើរីតា អ ីទូ ងមើមប ូវ៉ា ត កាម ី
ងទើរ(r)ឌីយ៉ា ម) 
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didik, mendidik  /ងមើនឌិឌិក/  
v អប់រ;ំ បងគ្រៀន: 
សាា ប័នរដាបងគ្រៀនដល់ក មារគ្កីគ្ក badan 

pemerintah itu mendidik 

anak-anak kurang mampu 

(បាដាន់ ងពើងមើរិនត៉ះ អ ីទូ ងមើនឌិឌិក អាណ្តក់ 
- អាណ្តក់ រូរ ាំរ មា ាំពូ); 

pendidik  /ងពើនឌិឌិក/  
n អាកណដលទទួលបានការអប់រំ: 
ោត់រឺជាប រគល់ណដលទទួលបានការអប់រំ dia 

seorang pendidik (ឌីយ៉ា  ងសើអូរ ាំរ 
ងពើនឌិឌិក); 
pendidikan  /ងពើនឌិឌិកាន/់   
n ការអប់រ;ំ ងរៀន: ការសិកាងដាយឥតរិតថ្ងៃ 
pendidikan gratis (ងពើនឌឌិិកាន់ 
គ្កាទីស(s)) 

dinding  /ឌិនឌរិ/ n ជញ្ជា ាំរ: ណតមបិទជញ្ជា ាំរ 
stiker dinding (សរីងរើរ(r) ឌិនឌិរ) 

dingin  /ឌីរិន/ a គ្តជាក:់ អាកាសធ្នត គ្តជាក់ 
udara dingin (អ ូដារ៉ា  ឌរីិន); 

mendinginkan  /ងមើនឌិរិនកាន់/  
v ង្វើឲ្យគ្តជាក់:  

ខ្ុាំបានដាក់ណតឲ្យតជាក់ងៅកាុរទូទឹកកក saya 

telah mendinginkan teh itu di 

kulkas (សាយ៉ា  ងទើ ៉ះ ងមើនឌិរិនកាន់ ណត៉ះ 
អ ីទូ ឌិ រ លកាស(់s)); 

pendingin  /ងពើនឌិរិន/ n ទូទឹកកក: 
គ្បអប់គ្តជាក់ kotak pendingin 

(កូតាក់ ងពើនឌិរិន) 
dini  /ឌិន/ី a ម នងពលកាំែត:់ 

ការពិនិតយម នងពលកាំែត់ pemeriksaan 

dini (ងពើងមើរិកសាអាន ឌិនី); 

-- hari  /ឌិនី ហារ/ី ងពលគ្ពលឹម: 
ពួកងយើរនឹរងចញដាំងែើរងៅងពលគ្ពលឹម 
kami akan berangkat dini 

hari (កាមី អាកាន់ ងបើរ ាំរកាត់ ឌិនី ហារ)ី 

diri  /ឌីរ/ី n ខៃនួឯរ: ខ្ុាំខៃួនឯរ diri sendiri 

(ឌីរ ីសិនឌីរី); 

berdiri  /ងបើរ(r)ឌីរ/ី v ងគ្កាកឈ្រ; 
ងរើបឈ្រ: 
ពួកងរងគ្កាកឈ្រភាៃ មងៅងពលណដលងមដឹកនាំរបស់
ពួកងរងចញមក mereka langsung  

berdiri saat atasan mereka 

muncul (ងមើងរកា ឡាាំរស  រ ងប ៊ីរ(r)ឌីរ ី
សាអាត់ អាតាសាន់ងមើងរកា ម នជ ល);
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mendirikan  /ងមើនឌិរីកាន់/ v បងរាើត: 
អាកអ្ិវឌឍន៍មាា ក់ងន៉ះកាំព រណតបងរាើតប រីងៅី 
pengembang itu sedang 

mendirikan sebuah kompleks 

perumahan baru (ងពើងរើមបាាំរ អ ទីូ 
ងសើដាាំរ ងមើនឌិរីកាន់ ងសើប ូវ៉ា៉ះ ក មងពៃក  
ងពើរូមា៉ា ហាន់ បារូ); 

terdiri atas /ងទើរ(r)ឌិរ ីអាតាស់(s)/ 

v មាន: គ្កមុងន៉ះមានសមាជិកគ្បាាំនក់ 
kelompok itu terdiri atas lima 

anggota (ងរើ ុមប៉ា ក អ ីទូ ងទើរ(r)ឌិរ ី
អាតាស់ លីមា៉ា  អាាំរកូតា) 

doa  /ដូអា/ n ការបួរសរួ: 
ការបួរសួរសគ្មាប់ងពលបរិងភារអាហារ doa 

makan (ដូអា មា៉ា កាន់); 

berdoa  /ងបើរ(r)ដូអា/ v បួរសួរ: 
ោត់កាំពរ់បួរសរួ dia sedang 

berdoa (ឌីយ៉ា  ងសើដាាំរ ងប ៊ីរ(r)ដូអា) 

dokter /ដ កងតើរ(r)/ n ងវជាបែឌ តិ: 
ងវជាបែឌ ិតឆ្លៃ ត dokter pandai 

(ដ កងតើរ(r) បា៉ា ន់ថ្ដ); 

-- gigi /ដ កទ័រ(r) ្គ-ី្គ/ី ទនាងពទយ:  
ោត់ងៅជួបទនាងពទយពីរដរកាុរមួយឆ្លា ាំ  

dia pergi ke dokter gigi dua 

kali dalam setahun (ឌីយ៉ា  
ងពើរ(r)្គី ងរើ ដ កទ័រ(r) ្គ-ី្គ ីឌូវ៉ា  កា ី 

ដាឡាម សាត់ទូ តា  ្ ន); 

-- hewan  /ដ កទរ((r) ង្វ៉ា ន/់ 
បស ងពទយ: 
បស ងពទយមាា ក់ងន៉ះោត់រឺជាសិសសចបររបស់ខ្ុាំ 
dokter hewan itu kakak 

kelasku (ដ កទរ ង្វ៉ា ន់ កាកាក ់ងរើ ៉ះរូ); 

-- jaga /ដ កទរ(r) ចាហាគ /  
គ្រូងពទយគ្បចាាំការ: 
អាកគ្តូវណតងៅទូរស័ពរងៅគ្រូងពទយគ្បចាាំការឥ ូវ
ងន៉ះ kamu harus memanggil 

dokter jaga sekarang (កាម ូ
ហារ ស(s) ងមើមា ាំរ្គីល ដ កទរ(r) ចាហាគ  
ងសើការ ាំរ); 
-- jiwa /ដ កទរ((r) ជីវ៉ា / 
ងវជាបែឌ ិតឯកងទស ៃូវចិតា: 
ោត់កាំព រណតជួបនិរងវជាបែឌ ិតឯកងទស ៃូវចិតាមាា ក់ 
dia sedang menemui seorang 

dokter jiwa (ឌយី៉ា ងសើដាាំរងមើងនើម យ 

ងសើអូរ ាំរ ដ កទរ(r) ជីវ៉ា );
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-- kandungan  /ដ កទ័រ((r) 
កាន់ឌូង៉ា ន់/ ងវជាបែឌ ិតឯកងទសងររគ្សតី: 
នររួរណតងៅពិងគ្ោ៉ះជាមួយងវជាបែឌ ិតឯកងទស
ងររគ្សតី dia perlu berkonsultasi 

dengan dokter kandungan 

(ឌីយ៉ា  ងពើរ(r)លូ ងបើរ(r)ក នស  លតាស  ី
ងឌើង៉ា ន់ ដ កទ័រ(r) កាន់ឌូង៉ា ន់); 

-- keluarga  /ដ កទ័រ(r) 
ងរើលូវ៉ា រ((r)ហាគ / គ្រួងពទយគ្បចាាំគ្រួសារ: 
ោត់បានកាៃ យជាគ្រូងពទយគ្បចាាំគ្រួសាររបស់ងយើរអ
ស់រយ៉ះងពលដប់ឆ្លា ាំមកង ើ្យ  

dia sudah menjadi dokter 

keluarga kami selama 

sepuluh tahun (ឌីយ៉ា  ស ូដ៉ះ 
ងមើនចាឌិ ដ កទ័រ(r) ងរើលូវ៉ា រហាា  កាម ី
ងសើឡាមា៉ា  ងសើពូលូ តា  ្ ន); 
-- pribadi  /ដ កទ័រ គ្ពីបាឌិ/ 
គ្រូងពទយគ្បចាាំខៃួន: ខ្ុាំមានគ្រូងពទយគ្បចាាំខៃួនមាា ក ់
saya mempunyai dokter 

pribadi (សាយ៉ា  ងមើមពូថ្ញ៉ា ដ កទ័រ 
គ្ពីបាឌិ); 

-- umum  /ដ ទ័រ((r) អ ូម ម/ 
ងវជាបែឌ ិតទូងៅ: 
ោត់បានងៅពិនិតយជាំរឺជាមួយនិរងវជាបែា ិតទូងៅ  

dia memeriksakan diri ke 

dokter umum (ឌយី៉ា  ងមើងមើរិកសាកាន់ 
ងរើ ដ ទ័រ អ ូម ម); 
kedokteran  /ងរើដ កតូរ៉ា ន់/ n 

ងវជាសាគ្សត: 
ោត់បានបនាការសិកាងៅសាលាងវជាសាគ្សត  
dia melanjutkan ke sekolah 

kedokteran (ឌយី៉ា  ងមើឡាន់ជ តកាន់ ងរើ 
ងសើកូ ៉ះ ងរើដ កតូរ៉ា ន់) 

dompet  /ដ មប តិ/ n កាបបូល យ: 
ោត់បានដាក់រូបងតរបស់គ្បពនធរបស់ោត់ងៅការុ
កាបូបរបស់ោត់ dia membawa foto 

istrinya di dalam dompetnya 

(ឌីយ៉ា  ងមើមបាវ៉ា  ្វូត ូអ ីស្ទសរីញ៉ា  ឌិ ដាឡាម 
ដ មប ិតញ៉ា ) 

donat  /ដូណ្តត/់ n ដូណ្តត:់ ខ្ុាំញាំដូណ្តត់ 
saya makan donat (សាយ៉ា  មា៉ា កាន់ 
ដូណ្តត)់ 

dongeng  /ដូណរ៉ារ/ n ងរឿរនិទន: 
ងកៅរៗទាំរងន៉ះចូលចិតាសាា ប់ងរឿរនិទន 
anak-anak itu suka  

mendengarkan dongeng 

(អាណ្តក់-អាណ្តក់ ស ូកា ងមើនងឌើង៉ា រ(r)កាន ់
ដូណរ៉ារ);
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mendongeng  /ងមើនដូណរ៉ារ/  
v និទនងរឿរ: 
គ្រូងន៉ះបងគ្រៀនសិសសងដាយវិ្ ីនិទនជាងរឿរ 
guru itu mengajar anak-anak 

dengan mendongeng (្គូរូ អ ីទ ូ
ងមើង៉ា ចារ(r) អាណ្តក់-អាណ្តក់ ងឌើង៉ា ន់ 
ងមើនដូណរ៉ារ) 

dorong  /ដូរ៉ា រ/់ v រ ញ: ព ករ ញរ៉ាម៉ាក  
ayah mendorong truk (អាយ៉ា៉ះ 
ងម ើន ដូរ៉ា រ ់គ្ទកុ); 

mendorong  /ងម ើនដូរ៉ា រ/ v រ ញ; ជាំរ ញ: 
ព ករ ញរ៉ាម៉ាក ayah mendorong truk 

(អាយ៉ា៉ះ ងម ើនដូរ៉ា រ់ គ្ទកុ) 

dosa  /ដូសា/ n បាប: 
ពួកងរបានសារភាអាំងពើបាបរបស់ពួកងរ 
mereka telah mengakui dosa-

dosanya (ងមើងរកា ងទើ ៉ះ ងមើង៉ា រ យ 

ដ សា-ដសូាញ៉ា ) 

dosen  /ដូសឺន/ n សាគ្សាត ចារយ: 
សាស្ទសាា ចារយបនរុក dosen kepala 

(ដូណសន ងរើបា៉ា ឡា) 

dua  /ឌូវ៉ា / num ពីរ: មន សសពីរនក់  

 dua orang (ឌូវ៉ា  អូរ ាំរ); 
-- belas /ឌវូ៉ា  ងបើឡាស់(s)/ ដប់ពីរ: 
ងកៅរដប់ពីរនក់ dua belas anak (ឌវូ៉ា  
ងបើឡាស់(s) អាណ្តក់); 

-- puluh  /ឌូវ៉ា  ពូល/ូ ថ្ម៉ាភ: ថ្ម៉ាភគ្បអប់ 
dua puluh kotak (ឌូវ៉ា  ពូល ូកូតាក់) 

duda  /ឌូដា/ n ងពា៉ះមាយ:  
ោត់រឺជាងពា៉ះមាយ dia seorang duda 

(ឌីយ៉ា  ងសើអូរ ាំរ ឌូដា) 

duduk  /ឌូឌ ក/ v អរគុយ: នរអរគុយឆ្គរ dia 

duduk dengan kikuk (ឌយី៉ា  ឌូឌ ក 
ដឺង៉ា ន់ រីរ រ); 
menduduki  /ងមើនឌូឌ រ/ី  
v 1 គ្តួតគ្តា; កាន់កាប់: 
ទហានមួយចាំននួបានកាន់កាប់ទីគ្ករុងន៉ះ 
sejumlah pasukan telah 

menduduki kota itu (ងសើជូម ៉ះ 
បា៉ា សូកាន់ ងទើ ៉ះ ងមើនឌូឌ រី កូតា អ ីទូ); 

2 កាន់តាំណែរ: 
ោត់បានកាន់តាំណែរជានយកងៅងពលណដលខ្ុាំង្វើ
ការងៅទីងន៉ះ dia menduduki 

jabatan direktur ketika saya 
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bekerja di sana (ឌយី៉ា  ងមើនឌូឌ រី 
ចាបាតាន់ ឌិងរ៉ាកតូរ(r) ងរើទីកា សាយ៉ា  
ងបើងរើរ(r)ចា ឌិសាណ្ត); 

penduduk  /ប ិនឌឌូ ក/ n 1 គ្បជាជន: 
ដរ់ស ីងតគ្បជាជន kepadatan 

penduduk (ងរើបា៉ា ដាតាន់ ប ិឌូឌ ក); 
2 អាកតាាំរលាំងៅ; អាករស់ងៅ: 
ោត់រឺជាអាករស់ងៅកាុរគ្ករុ្ាការតា dia 

penduduk Jakarta (ឌយី៉ា  ប ិនឌឌូ ក 
ចាការ(r)តា) 

duga, dugaan /ឌូហាា អាន/ n ការពាករែ:៍ 
ការពាករែ៍របស់ខ្ុាំោត់នឹរឈ្ា៉ះការគ្បកួតងន៉ះ 
dugaanku dia akan 

memenangkan pertandingan 

itu (ឌ ហាា អានរូ ឌីយ៉ា  អាកាន់ 
ងមើងមើណ្តាំរកាន ់ងពើរ(r)តាន់ឌិង៉ា ន់ អ ិទូ); 

menduga  /ងមើនឌូហាា / v សរស័យ;  
រិត: ខ្ុាំសរស័យពិនរុរបស់ោត់លអ saya 

menduga nilainya bagus  
(សាយ៉ា  ងម ើនឌហូាា  នីថ្ ញ៉ា  បា គ្ុស(s)); 

terduga  /ងទើរ(r)ឌូហាា /  
v ណដលមិនរិតទ កជាម ន;  

ណដលមិនបានងគ្ោរទ ក: 
ការចាំណ្តយណដលមិនបានងគ្ោរទ កជាម ន 
pengeluaran terduga 

(ងពើងរើលូវ៉ា រ៉ា ន់ ងទើរ(r)ឌូហាា ) 

duit  /ឌូវីត/ n គ្បាក;់ ល យ: 
ោត់គ្តូវការគ្បាក់ងឌើមបីទិញកាបូបងៅីមួយ dia 

perlu duit untuk membeli tas 

baru (ឌយី៉ា  ងពើរ(r)លូ ឌូវតី អ  នទ ក 
ងមើមងបើល ីតាស់(s) បារូ); 

berduit  /ងបើរ(r)ឌូវីត/ v ណដលមានល យ: 
មានណតមន សសណដលមានល យងទណដលគ្តូវបានអ
ងញ្ាើញឲ្យចូលរួមកាុរកមៅវិ្ ីងន៉ះ hanya 

orang berduit yang diundang 

ke acara itu (ហាញ៉ា  អរូ ាំរ 
ងបើរ(r)ឌូវតី យ ាំរ ឌិអ  នដាាំរ ងរើ អាចារ៉ា  អ ីទូ) 

duka  /ឌូកា/ a ទ កខគ្ពួយ: 
ោត់មានអារមៅែ៍ថាទ កខគ្ពួយយ៉ា រខាៃ ាំរ dia 

merasakan duka yang 

mendalam (ឌីយ៉ា  ងមើរ៉ា សា ឌូកា យ ាំរ 
ងមើនដាឡាម); 
berduka  /ងបើរ(r)ឌូកា/  

v ណដលមានទ កខគ្ពួយ:   
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អស់រយៈងពលជាងគ្ចើនឆ្លា ាំមកង ើ្យណដលោត់មាន
ទ កខគ្ពួយងដាយសារណតកូនរបស់ោត់បានបាត់ខៃនួ 
bertahun-tahun ia berduka 

atas anaknya yang hilang 

(ងបើរ(r)តា  ្ ន-តា  ្ ន យ៉ា  ងបើរ(r)ឌូកា 

អាតាស់ អាណ្តក់ញ៉ា  យ ាំរ ្ ីឡាាំរ) 
dukacita  /ឌូកាជីតា/ n ទ កខងសាក: 

នរយល់ពីអារមៅែ៍ទ កខងសាករបស់ខ្ុាំងដាយសារ
ណតនរក៏ធ្នៃ ប់់បានបាត់បរ់កនូរបស់ខៃួនណដរ dia 

memahami dukacitaku 

karena dia juga pernah 

kehilangan seorang anak 

(ឌីយ៉ា  ងមើមា៉ា ហាាំមី ឌូកាជីតារូ កាងរីណ្ត ឌីយ៉ា  
ជូកា ងពើរ(r)ែ៉ះ ងរើ្ ីឡាង៉ា ន់ អាណ្តក់); 

berdukacita  /ងបើរ(r)ឌូកាជីតា/  

v កាន់ទ កខ: 
នរងៅកាន់ទ កខការសាៃ ប់របស់កូនគ្បសុនរងៅ
ង ើយ dia masih berdukacita 

atas kematian anaknya (ឌយី៉ា  
មា៉ា ស ិ៉ះ ងបើរ(r)ឌូកាជីតា អាតាស់(s) 

ងរើមា៉ា ទីយ៉ា ន អាណ្តក់ញ៉ា ) 
duku  /ឌូរ/ូ n ណ ៃឌូរ:ូ នរទិញណ ៃឌូរូពីររឺ ូ 

dia membeli dua kilo duku 

(ឌីយ៉ា  ងមើមងបើល ីឌូវ៉ា  រី  ូឌូរូ) 

dukung, mendukung  /ងម ើនឌូរ រ/  
v ោាំគ្ទ; គ្ទគ្ទរ់; ឧបតាមភ: 
ខ្ុាំោាំគ្ទោត់កាុរការគ្បកួតកីឡាបាល់ទត់ saya 

dukung dia dalam pertan-

dingan sepakbola (សាយ៉ា  
ងម ើនឌូរ រ ឌីយ៉ា  ដាឡាម ងពើរ(r)តាន់ឌីង៉ា ន់ 
ងស ើបា៉ា ក់បូឡា) 

dulu  /ឌូល/ូ adv ពីម ន: ោត់ពីម នធ្នៃ ប់ជក់បារី  
dia dulu perokok (ឌយី៉ា  ឌូល ូ

ងពើរ៉ាូក ក) 

dunia  /ឌូនីយ៉ា / n ពិ្ពងលាក: 
ខ្ុាំចរ់ង្វើដាំងែើរជ ាំវញិពិ្ពងលាក saya 

ingin berkeliling dunia (សាយ៉ា  
អ ីរិន ងបើរ(r)ងរើលីលិរ ឌូនីយ៉ា ); 
mendunia  /ងមើនឌូនយី៉ា /  
v លបីទូទាំរពិ្ពងលាក: 
ងឆ្ាររូតាបានកាៃ យជាតាំបន់ងទសចរែ៍ណដលលបី
លាញទូទាំរពិ្ពងលាក Pantai Kuta 

telah menjadi tempat wisata 

yang mendunia (បា៉ា ន់់ថ្ត រូតា ងទើ ៉ះ 
ងមើនចាឌិ ងទើមបា៉ា ត់ វសីាតា យ ាំរ  ងមើនឌូនយី៉ា ) 
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duri  /ឌួរ/ី n បនៃ : ថ្ដរបស់ោត់ម តបនៃ  
tangannya tertusuk duri 

(តាង៉ា ន់ញ៉ា  ងទើរ(r)ទូស  ក ឌួរ)ី 
duta  /ឌូតា/ n ងបសកជន: ងបសកជនងទសចរែ៍ 

duta pariwisata (ឌូតា បា៉ា រីវសីាតា); 

-- besar /ឌូតា ណបសារ(r)/ ឯកអរគរដាទូត; 
ឯកអរគរជទូត: 
ឯកអរគរដាទូតឥែឌូ ងនស ីគ្បចាាំគ្បងទសងវៀតណ្តម  

duta besar Indonesia untuk 

Vietnam (ឌូតា ណបសារ(r) ឥែាូ ងនស យី៉ា  
អ  នទ ក ងវៀតណ្តម); 
kedutaan  /ងរើឌូតាអាន/ n សាា នទតូ: 
សាា នទូតកមពូជាងៅទីគ្ករុ្ាកាតា 

kedutaan Kamboja di Jakarta 

(ងរើឌូតាអាន កាាំបូចាឌិ ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  ឌិ 
ចាការតា) 
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E  -  e 

edar, edaran  /ងអដារ៉ា ន់/ n ងសចកាីគ្បកាស: 
គ្បធ្ននបាន ាល់នូវងសចកាីគ្បកាសសាីអាំពីវនិ័យរប
ស់ប រគលិក pimpinan memberikan 

edaran soal kedisiplinan 

pegawai (ពិមពីណ្តន់ ងមើមងបើរិកាន ់
ងអដារ៉ា ន់ សូអាល ់ងរើឌិស ិពៃីណ្តន់); 

mengedarkan  /ងមើងរ៉ាដារ(r)កាន/់  
v ណចកចាយ: 
ោត់បានណចកខិតបែណដល់សិសសរបស់ោត់ dia 

mengedarkan pamflet ke 

para murid (ឌយី៉ា  ងមើងរ៉ាដារ(r)កាន់ 
បា ាំណ្វលត ងរើ បា៉ា រ៉ា  ម រីត) 

ejek, mengejek  /ងមើណរ៉ាចយិក/ v ចាំអក: 
ងដាយសារណតការចាំអកងៅចាំងពា៉ះមិតា្កាិរបស់វៗ
គ្តូវបានងរដាក់ងទស karena 

mengejek temannya, dia 

dihukum (កាងរីណ្ត ងមើងរ៉ាចិក ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា  
ឌីយ៉ា  ឌិ្ូរ ម ) 

ekor  /ងអកូរ(r)/ n កនរុយ: កនរុយណវរ ekor 

panjang (ងអកូរ(r) បា៉ា ន់ចាាំរ) 

emas  /ងអមា៉ា ស(់s)/ n មាស: មាសថ្ម៉ាភបួនការ៉ា ត់  

emas 24 karat (ងអមា៉ា ស(់s) ឌូវ៉ា  ពូល ូ

ការ៉ា ត់); 
keemasan  /ងរើងអមា៉ា សាន/់ n មាស: 
យ រសម័យមាស masa keemasan 

(មា៉ា សា ងរើងអមា៉ា សាន់) 

embara, mengembara  /ងមើងរើមបារ៉ា / 
v ង្វើដាំងែើរ: ោត់ង្វើដាំងែើរងៅកាលីមា៉ា ន់តាន់ 
dia mengembara ke 

Kalimantan (ឌីយ៉ា  ងមើងរើមបារ៉ា  ងរើ 
កាលីមា៉ា ន់តាន់); 
pengembara  /ងពើងរើមបារ៉ា /  
n ពរនចរ: ោតរ់ឺជាពរនចរមាា ក់ dia 

seorang pengembara (ឌីយ៉ា  
ងសើអ រ ាំរ ងពើងរើមបារ៉ា ) 

ember  /ណអមណបរ(r)/ n ្ រ; ងបា៉ា ត: 
្ រទឹកពីរ្ រ dua ember air (ឌវូ៉ា  
ណអមណបរ(r) ថ្អយីរ(r)) 

embun  /អឹមប  ន/ n ទឹកសងនសើម: 
ទឹកសងនសើមងពលគ្ពឹក embun pagi 

(អឹមប  ន បា៉ា ្គ)ី
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embus, embusan /អឹមប សូាន/់ n សនរុ៉ះ: 
សនរុ៉ះខយល ់embusan angin 

(អឹមប ូសាន់ អារិន); 
mengembuskan napas  

 /ងមើងរើមប ូសាា ន់/ v ដកដងរាើមងចញ: 
ោត់ដកដងរាើមងចញណវរៗ dia 

mengembuskan napas 

panjang (ឌយី៉ា  ងមើងរើមប ូសាា ន់ 
ណ្តបា៉ា ស(់s) បា៉ា ន់់ចាាំរ) 

enak  /ងអណ្តក់/ a ឆ្លៃ ញ:់ មាូបឆ្លៃ ញ់ 
makanan enak (មា៉ា កាណ្តន់ ណអណ្តក)់ 

encer  /ណអនណចរ(r)/ a រវ: កាង្វងន៉ះរវ 
kopinya encer (កូពញី៉ា  ណអនណចរ(r)) 

engkau /អឹរកាវ/ pron អាក: 
អាករឺជាមន សសណដលខ្ុាំគ្សលាញ់ engkau 

yang kucinta (អឹរកាវ យ ាំរ រូជនិតា) 

enteng /ណអនតិរ/ a គ្សាល: 
វ៉ា លីរបស់ោត់គ្សាល  kopernya 

enteng (កូងពើរ(r)ញ៉ា  ណអនតិរ) 
erat  /ងអរ៉ា ត/់ a តឹរ; ណែន: 

នរកាន់កាបូបរបស់នរយ៉ា រណែន dia 

memegang tasnya erat (ឌយី៉ា   

ងមើងមើហាា ាំរ តាស់(ស)ញ៉ា  ងអរ៉ា ត់); 

erat-erat  /ងអរ៉ា ត់-ងអរ៉ា ត/់ a យ៉ា រតឹរ: 
ងកៅរមាា ក់ងន៉ះបានចរណខសណសបកងជើររបស់វយ៉ា រ
តឹរ anak itu mengikat tali 

sepatunya erat-erat (អាណ្តក់ អ ីទូ 
ងមើរីកាត់ តាលី ងសើបា៉ា ទូញ៉ា  ងអរ៉ា ត់-ងអរ៉ា ត់); 
mempererat  /ងមើមងពើរ(r)ងអរ៉ា ត់/  
v ពគ្រឹរ: 
ោត់ចរ់ពគ្រឹរទាំនកទ់ាំនររបស់ោត់ជាមួយនឹរមាា
យរបស់ោត់ dia ingin 

mempererat hubungannya 

dengan ibunya (ឌយី៉ា  អ ីរិន 
ងមើមងពើរ(r)ងអរ៉ា ត់ ្ូប ូង៉ា ន់ ងឌើង៉ា ន់ អ ីប ូញ៉ា ) 

mengerti  /ងម ើងរើរ(r)ទី/ v យល់; យល់ចាស់: 
ខ្ុាំយល់ការពនយល់របស់ោត់ saya 

mengerti penjelasannya 

(សាយ៉ា  ងមើងរើរ(r)ទី ងប ើនងជើឡាសាន់ញ៉ា ) 

esok  /ណបស ក/ n ថ្ងៃណសអក: ខ្ុាំនឹរង្វើវងៅថ្ងៃណសអក 
saya akan mengerjakannya 

esok (សាយ៉ា  អាកាន់ ងមើងរើរ(r)ចាកាន់ញ៉ា  
ណបស ក) 
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F  -  f 

fakir, fakir miskin  /ហាវ រីរ(r)
មីសគិន/ n ជនគ្កីគ្ក: 
ោត់បាន ាល់សងមៃៀកបាំពាក់ដល់ជនគ្កីគ្ក dia 

memberikan pakaian kepada 

fakir miskin (ឌយី៉ា  ងមើមងបើរីកាន ់
បា៉ា ថ្្ាយ៉ា នញ៉ា  ងរើបា៉ា ដា ហាវ រីរ(r) មីសគិន) 

fasih  /ហាវ ស ិស(s)/ a សារ ត់ជាំនញ: 
វអាចណងៃរសនររកថាជាភាសាអរ់ងរៃសបានយ៉ា រ
សារ ត់ជាំនញ ia dapat berpidato dl 

bahasa Inggris dengan 

lancar dan fasih (យ៉ា  ដាបា៉ា ត់ 
ងបើរ(r)ពីដាតូ ដាឡាម បាហាសា អ ិរគ្រិស(s) 

ងឌើង៉ា ន់ ឡាន់ចារ(r) ដាន់ ហាវ ស ិស(s)) 

firasat  /្វីរ៉ា សាត់/ n គ្បងាូល: គ្បងាូលមិនលអ 
firasat buruk (្វីរ៉ា សាត់ ប ូរ ក) 

fitnah /្វីណ្តស(់s)/ n បរិហារងករ ាិ៍; ពាកយបរខូច: 
ោត់បាន សប់ ាយពាកយបរខូចអាំពីមិតារបស់ោត់ 
dia menyebar fitnah tentang 

temannya (ឌយី៉ា  ងមើនងញើបារ(r) 

្វីណ្តស(់s) តិនតាាំរ ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា ) 

foto  /្វូត/ូ n រូបងត: ស  មរូបងត pigura 

foto (ពី្គូរ៉ា  ្វូត)ូ 
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G  -  g 

gading  /ហាា ឌរិ/ n ្ៃុក: 
ោៅ ន្ៃុកណ្តណដលមិនងច៉ះងគ្ប៉ះគ្សាាំងន៉ះងទ tak 

ada gading yg tak retak (តាក ់
អាដា ហាា ឌិរ យ ាំរ តាក ់ងរីតាក់) 

gadis  /ហាា ឌិស(s)/ n គ្សត:ី  
គ្សតីណដលងសៃៀកពាក់ពែ័គ្ក្ម gadis 

berbaju merah (ហាា ឌិស(s) 

ងបើរ(r)បាជ ូងមើរ៉ា៉ះ) 

gaduh  /ហាា ឌ ៉ះ/ a កាុរកាា ាំរ: ខ្ឭុសងមៃរកាុរកាា ាំរ 
saya mendengar suara gaduh 

(សាយ៉ា  ងមើនងឌើង៉ា រ(r) ស ូវ៉ា រ៉ា  ហាា ឌ ៉ះ) 

gagal  /ហាា ហាា ល់/ v បរជ័យ; ធ្នៃ ក់: 
វធ្នៃ ក់កាុរការគ្បលរងន៉ះ dia gagal 

dalam ujian itu (ឌយី៉ា  ហាា ហាា ល់ 
ដាឡាម អ ូជីយ៉ា  អ ទីូ) 

gagap  /ហាា ហាា ប់/ n និយយរអាក់រអួល: 
ោត់និយយរអាក់រអួលងៅងពលណដលជួបនិរមន 
សសណដលងទើបនឹរសាគ ល់  
dia gagap jika bertemu 

orang yang baru dikenal  

 

 

(ឌីយ៉ា  ហាា ហាា ប់ ជីកា បារូ ងបើរ(r)ងទើមូ  
ងឌើង៉ា ន់ អូរ ាំរ យ ាំរ បារូ ឌិងរើណ្តល់) 

gaji  /ហាា ជ/ី n គ្បាក់ណខ/ងបៀរវតសរ៍: គ្បាកណខខពស់ 
gaji tinggi (ហាា ជី ទិរ្គី) 

gambar  /ហាា ាំបារ(r)/ n រូបភាព: រូបភាពផ្លា  
gambar bunga (ហាា ាំបារ(r) ប ូង៉ា ); 
-- tempel  /ហាា ាំបារ(r) ណតមណប៉ាល/ 

ផ្លៃ កបិទ: នរងលរជាមួយផ្លៃ កបទិ dia 

bermain dengan gambar 

tempel (ឌយី៉ា  ងបើរ(r)មា៉ា អ ិន ងឌើង៉ា ន់ 
ហាា ាំបារ(r) ណតមណប៉ាល) 

gandeng, bergandengan   

/ងបើរ(r)ហាា ន់ណដង៉ា ន/់ v ងរៀកថ្ដោា  
ពួកងរងរៀកថ្ដោា  mereka 

bergandengan (ងមើងរកា 

ងបើរ(r)ហាា ន់ណដង៉ា ន់) 
gang  /ហាា ាំរ/ n គ្ចក;  ៃូវតូច:  ៃូវទល ់gang 

buntu (ហាា ាំរប  នទូ)
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ganggu, mengganggu  /ងម ើរហាា ាំរ្គ/ូ 
v រំខាន: ក ាំរំខានខ្ុាំ jangan 

menggangguku (ចាង៉ា ន់ 
ងមើហាា ាំរ្គូរូ) 

ganjil  /ហាា នជ់ីល/ a ងសស: ចាំននួងសស 

bilangan ganjil (ប ៊ីឡាង៉ា ន់ ហាា នជ់ីល) 

ganteng  /ហាា នត់ឹរ/ a សងា រ: ប រសសងា  
laki-laki ganteng (ឡារី-ឡារី 
ហាា ន់តឹរ) 

ganti, ganti rugi  /ហាា នទ់ី រូ្គ/ី  
n សរជាំរឺចិតា; សាំែរ: ខ្ុាំទទួលបានសាំែរ 
saya menerima ganti rugi 

(សាយ៉ា  ងមើងនើរីមា៉ា  ហាា ន់ទី រូ្គ)ី; 

mengganti  /ងម ើរហាា នទ់ី/ v ជាំនួស; 

ផ្លៃ ស់បាូរ: 
ោត់ផ្លៃ ស់បាូរងគ្រឿរបមាៃ ស់ឡានរបស់ោត់ណដលខូច 
dia mengganti onderdil 

mobilnya yang sudah rusak 

(ឌីយ៉ា  មឹរហាា ន់ទី អនងដើរ(r)ឌីល 

ម៉ាូប ៊ីលញ៉ា យ ាំរ ស ូដ៉ះ រូសាក់); 

menggantikan /មឹរហាគ ន់ទីកាន/់ v 

ជាំនួស; បាូរជាំនួស: ខ្ុាំបាូរជាំនួសនរការុការងលរសី 

saya  

menggantikan dia bermain 

bulutangkis (សាយ៉ា  ងម ើរហាា ន់ទីកាន ់
ឌីយ៉ា  ងប ៊ីរ(r)មា៉ា អ ិន ប ូលូតាាំររីស(s)) 

gantung, bergantung kepada  

 /ងបើរ(r)ហាា នទ់ រ កឺបា៉ា ដា/ v ពរឹណ អកងៅងលើ; 
អាគ្ស័យងដាយ: ខ្ុាំពឹរណ អកងៅងលើោត់ saya 

bergantung kepadanya (សាយ៉ា  
ងប ៊ីរ(r)ហាា ន់ទ រ ងរើបា៉ា ដាញ៉ា ); 

gantungan baju  /ហាា នទ់ូង៉ា ន់ បាជ/ូ 
គ្បដាប់ពយួងខារអាវ: 
មានគ្បដាប់ពយួងខារអាវណតពីរងទងៅកាុរទូ 
hanya ada dua gantungan 

baju di lemari (ហាញ៉ា  អាដា ឌូវ៉ា  
ហាា ន់ទូង៉ា ន់ បាជ ូឌិ ងលើមា៉ា រី) 

garam  /ហាា រ៉ា ម/ n អាំបិល: 
គ្តីអណែា រគ្តូវបានគ្បលាក់អាំបិលម ននឹរយកងៅ
ងចៀន ikan lele itu diberi garam 

sebelum digoreng (អ ីកាន់ ង ង  

អ ីទូ ឌីងប ៊ីរ ីហាគ រ៉ា ម ងសើងប ៊ីល ម ឌី្ាូណរ៉ារ) 

garansi  /ហាា រ៉ា ន់ស ី/ n ោរធ្ននរប់ររ; 
ការការពា: ោរធ្ននរប់ររឡាន garansi 

mobil (ហាា រ៉ា ន់ស ី ម៉ាបូ ៊ីល)
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garasi  /ហាា រ៉ា ស /ី n យនដាា ន: 
ោៅ នឡានងៅកាុរយនដាា ន tidak ada 

mobil di garasi (ទីដាក់ អាដា ម៉ាូប  ល 

ឌី ហាា រ៉ា ស ី) 

garda, garda depan  /ហាា រ((r)ដា 

ងឌើបា៉ា ន់់/ n ណខសងគ្តៀមជួរម ខ: 
បអូនគ្បសុរបស់ោត់មានកាតពវកិចចកងៅណខសងគ្តៀមជួ
រម ខមួយ adiknya bertugas di 

garda depan (អាឌកិញ៉ា  
ងបើរ(r)ទូហាា ស(់ស) ឌិ ហាា រដា ងឌើបា៉ា ន់់) 

garing  /ហាា រិរ/ a គ្សួយ: នាំងន៉ះគ្សួយ 

kuenya garing (រូងវញ៉ា  ហាា រិរ) 

garis  /ហាា រីស(s)/ n បនរ ត;់ ជួរ: បនរ ត់គ្តរ់ 
garis lurus (ហាគ រីស(s )លូរ ស(s)); 

-- bawah   /ហាា រិស(s) បាវ៉ា៉ះ/ បនរ ត់ងគ្កាម:  
នរដាក់ចាំណ្តាំកណនៃរខ សងដាយរូសបនរ ត់ពីងគ្កា
មវ dia menandai kesalahan 

dengan garis bawah (ឌយី៉ា  
ងមើណ្តនថ្ដ ងរើសាឡាហាន់ ងឌើង៉ា ន់ 
ហាា រិស(s)បាវ៉ា៉ះ); 
bergaris   /ងបើរ(r)ហាា រីស(s)/  

v ណដលមានឆ្ាូត; ណដលមានជួរ: អាវណដលមានឆ្ាូត  

baju bergaris (បាជយូ 
ងប ៊ីរ(r)ហាា រីស(s)); 

penggaris   /ងពើរហាគ រិស(s)/ n បនរ ត:់ 
បនរ ត់គ្តីងកាែ penggaris segitiga 

(ងពើរហាា រិស(s) ងសើ គ្ី ទីហាា ) 
garpu   /ហាា រ(r)ព/ូ n សម: សមតូច garpu 

kecil (ហាគ រពូ ងរើជីល) 

garuk  /ហាា រ ក/ v ងអ៉ះ: 
ោត់បនារងអ៉ះកាលរបស់ោត់ dia terus 

menggaruk kepalanya (ឌយី៉ា  
ងតើរ ស(s) ងម ើរហាគ រ រ ងរើបា៉ា ឡាញ៉ា ) 

gatal  /ហាា តាល់/ a រមាស់: ណសបករមាស ់kulit 

gatal (រូលីត ហាា តាល់) 

gaun /ហាា អ  ន/ n រ៉ាូប: រ៉ាូបរគ្តី gaun 

malam (ហាា អ  ន មា៉ា ឡាម) 

gaung  /ហាា អ  រ/ n សងមៃរខររ: 
ខ្ុាំឮសងមៃរខរររបស់វ saya mendengar 

gaungnya (សាយ៉ា  ងមើនងឌើង៉ា រ(r) 

ហាា អ  រញ៉ា ) 

gawang  /ហាា វ ាំរ/ n ទ:ី អាកចាាំទី penjaga 

gawang (ងពើនចាហាា  ហាា វ ាំរ)
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gawat  /ហាា វ៉ា ត់/ a ្ៃន់្ៃរ: សាា នភាព្ៃន់្ៃរ 
keadaan gawat (ងរើអាដាអាន 
ហាា វ៉ា ត់); 
-- darurat  /ហាា វ៉ា ត់ដារូរ៉ា ត់/ បនរ ន:់ 
បនរប់សងស្ទងគ ៉ះបនរ ន់ ruang gawat 

darurat (រូវ៉ា ង៉ា ន់ ហាា វ៉ា ត់ដារូរ៉ា ត់) 

gaya  /ហាា យ៉ា / n ម៉ាូត; រចនប័ទៅ; ណបបបទ; 
សាា យ: 
ោត់មានណបបបទផ្លរ ល់ខៃួនរបស់ោត់ថ្នការង្វើការ
ងរ dia memiliki gaya 

tersendiri dalam bekerja (ឌយី៉ា  
ងមើមីលីរី ហាា យ៉ា  ងតើរ(r)សិនឌីរី 
ដាឡាមងពើងរើរ(r)ចា) 

gedung /ង្គើឌ រ/ n អោរ: អោរសាលាងរៀន 
gedung sekolah (ង្គើឌ រ ងសើកូ ៉ះ); 

-- pertemuan 

 /ង្គើឌ រងពើរ(r)ងទើមូវ៉ា ន/ សាលគ្បជ ាំ; 

-- teater  /ង្គើឌ រងទៀងតើរ(r)/ ងររក ន; 
ងររមងហាគ្សព:  
ងររមងហាគ្សពរបស់រជរដាា ្ិបាល gedung 

teater milik pemerintah 

(ង្គើឌ រ ងទៀងតើរ(r) មីលិក ងពើងមើរិនត៉ះ) 

gegar, gegar budaya  /ង្គើហាា រ(r) 
ប ូដាយ៉ា / a តាំែក់សៃុតវបប្ម:័ 
ោត់ទទួលររនូវតាំែក់សៃតុវបប្ម័ dia 

mengalami gegar budaya 

(ឌីយ៉ា  ងមើង៉ា ឡាមី ង្គើហាា រ(r) ប ូដាយ៉ា ); 

-- otak  /ង្គើហាា រ(r) អូតាក/់ 
ការប៉ា៉ះទរគិចខួរកាល: 
ោត់ទទួលររនូវការប៉ា៉ះទរគិចខួរកាលគ្សាល 

dia mengalami gegar otak 

ringan (ឌយី៉ា  ងមើង៉ា ឡាមី ង្គើហាា រ(r) 

អូតាក់ រីង៉ា ន់) 

gejala  /ង្គើចាឡា/ n ងររសញ្ជា : 
ងររសញ្ជា ថ្នជាំរ gejala penyakit 

(ង្គើចាឡា ងពើញ៉ា រិត) 

gelandang, gelandangan 

 /ង្គើឡាន់ដាង៉ា ន់/ n ជនអនថា: 
នរបានជួយជនអនថា dia membantu 

para gelandangan (ឌីយ៉ា  
ងមើមបាន់ទូ បា៉ា រ៉ា  ង្គើឡាន់ដាង៉ា ន់) 

gelang  /ង្គើឡាាំរ/ n ណខសថ្ដ; ករថ្ដ: 
ណខសថ្ដមាស gelang emas (ង្គើឡាាំរ 
ងអមា៉ា ស(s));
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pergelangan kaki  

 /ងពើរ(r)ង្គើឡាង៉ា ន់ ការ/ី n កងជើរ: 
កងជើររបស់ខ្ុាំច ក pergelangan 

kakiku pegal (ងពើរ(r)ង្គើឡាង៉ា ន់ 
ការីរូ ងពើហាា ល)់; 

pergelangan tangan 

 /ងពើរ(r)ង្គើឡាង៉ា ន់ តាង៉ា ន/់ n កថ្ដ: 
កថ្ដរបស់ខ្ុាំបាក ់pergelangan 

tanganku patah (ងពើរ(r)ង្គើឡាង៉ា ន់ 
តាង៉ា ន់រូ បា៉ា ត៉ះ) 

gelanggang  /ង្គើឡាាំរហាា ាំរ/ n ទលីាន: 
ទីលានកឡីា gelanggang olahraga 

(ង្គើឡាាំរហាា ាំរ អូ ៉ះរ៉ា ហាា ); 

-- olahraga  /ង្គើឡាាំរហាា ាំរ 
អូ ៉ះរ៉ា ហាា / ទលីានកឡីា 

gelap /ង្គើឡាប់/ a ររឹត; ងមៅ : ណសបកងមៅ  
kulit gelap (រូលីត ង្គើឡាប់) 

gelar  /ង្គើឡារ(r)/ 1 n កាំរិត; សញ្ជា បគ្ត 
កគ្មិតថ្នការសិកា gelar akademik 

(ង្គើឡារ(r) អាកាងឌើមិក); 2 v រីករលដាល 

gelas   /ង្គើឡាស់(s)/ n ណកវ: 
ណកវងន៉ះកាំព រណតលារសមាអ ត gelas itu  

sedang dicuci (ង្គើឡាស់(s) អ ីទូ 
ងសើដាាំរ ឌិជូជី) 

gelembung  /ង្គើ ឹមប  រ/ n ពព ៉ះ: 
ពព ៉ះសាប  ូgelembung sabun 

(ង្គើ ឹមប  រ សាប  ន) 

geleng, menggeleng(-

gelengkan)  /ងមើរណ ា្ណ រកាន់/  
v គ្កវីកាល: ោត់គ្កវកីាលរបស់ោត់ dia 

menggelengkan kepala (ឌីយ៉ា  
ងមើរណ ា្ណ រកាន់ ងរើបា៉ា ឡា) 

geli (gatal) /ហាគ តាល់/ a រមាស់: 
ថ្ដរបស់ោត់មានអារមៅែ៍រមាស់ 

tangannya terasa gatal (តាាំង៉ា ន់ 
ងទើរ៉ា សា ហាា តាល់) 

gelincir, tergelincir  

 /ងទើរ(r)ង្គើលិនទីរ(r)/ v រអិល: 
ងជើររបស់ោត់មានរបួសងដាយសារណតោត់រអិលងជើ
រដួល kakinya terluka karena 

dia tergelincir (ការញី៉ា  ងទើរ(r)លូកា 

កាងរីណ្ត ឌីយ៉ា  ងទើរ(r)ង្គើលិនទីរ(r)) 

gelinding, menggelinding  

 /ងមើរង គ្ើលិនឌិរ/ v រងមៀល: 
បាល់រងមៀលចូលងៅងលើ ៃូវ bola itu 
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menggelinding ke jalan (បឡូា 

អ ីទូ ងមើរង គ្ើលិនឌិរ ឌិ ចាឡាន់) 
gelisah  /ង្គើលីស៉ះ/ a រសាប់រសល់; 

អនរ៉ះអណនររ: ងមើលងៅនរហាកដ់ូចជាអនរ៉ះអណនររ  
dia terlihat gelisah 

 (ឌីយ៉ា  ងតើរ(r)លីហាត់ ង្គើលីស៉ះ); 

kegelisahan  /ងរើង្គើលីសាហាន/់  
n ភាពរសាប់រសល់; កាីបារមភ: 
ោត់ងពាងពញងៅងដាយកាីបារមភ dia larut 

dalam kegelisahan (ឌីយ៉ា  ឡារ ត 
ដាឡាម ងរើង្គើលីសាហាន់); 
menggelisahkan 

 /ងម ើរង គ្ើលីស៉ះកាន់/ v រួរឱ្យ្័យខាៃ ច: 
សាា នភាពរបស់ោត់រួរឱ្យ្័យខាៃ ច 
keadaannya menggelisahkan 

(ងរើអាដាអានញ៉ា  ងម ើរង គ្ើលីស៉ះកាន់) 

gelitik, menggelitik  /ងមើរង គ្ើលីទិក/  
v រងសើប: ដាំែឹរងន៉ះរងសើបគ្តងចៀកណមនណទន 
berita itu menggelitik telinga 

(ងបើរីតា អ ីទូ ងមើរង គ្ើលីទិក ងទើលីង៉ា ); 

tergelitik  /ងទើរ(r)ង្គើលីទីរ/  
v គ្តូវបានរងសើប 

gelombang  /ង្គើ ុមបាាំរ/ n រលក: 
រលកសងមៃរ gelombang suara 

(ង្គើ ុមបាាំរ ស ូវ៉ា រ៉ា ); 

bergelombang /ងបើរ(r)ង្គើ ុមបាាំរ/ 
v ទឹករលក: សក់ោតរ់រទឹករលក  
rambutnya bergelombang 

(រ ាំប  តញ៉ា  ងបើរ(r)ង្គើ ុមបាាំរ) 

gemar  /ង្គើមា៉ា រ(r)/ a ចូលចតិា: 
នរចូលចិតាងលរកីឡា dia gemar 

berolahraga (ឌយី៉ា  ង្គើមា៉ា រ(r) 

ងបើរ(r)អូ ៉ះរ៉ា ហាគ ); 

kegemaran  /ងរើង្គើមា៉ា រ៉ា ន់/   
n ចាំែរច់ាំែូលចិតា: 
ចាំែរ់ចាំែូលចិតារបស់ោត់រឺងលរបាល់ទត់ 
kegemarannya adalah 

bermain sepakbola 

(ងរើង្គើមា៉ា រ៉ា ន់ញ៉ា  អាដា ៉ះ ងបើរ(r)មា៉ា អ ិន 
ងសើបា៉ា ក់បូឡា); 

penggemar  /ងពើរង គ្ើមា៉ា រ(r)/  
n អាកោាំគ្ទ: អៅកោាំគ្ទដ៏ខាៃ ាំរខាៃ  
penggemar berat (ងពើរង គ្ើមា៉ា រ(r) 

ងបើរ៉ា ត់)
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gembala  /ង្គើមបាឡា/ n ងចៀម: 
ោត់មានងចៀមងគ្ចើនគ្បង្ទ dia 

mempunyai banyak jenis 

gembala (ឌីយ៉ា  ងមើមពូថ្ញ៉ា បាញ៉ា ក់ 
ងជើនិស(s) ង្គើមបាឡា); 

menggembala(kan)  

 /ងមើរង គ្ើមបាឡាកាន/់  v ស :ី 
ោត់ឲ្យងចៀមស ីងៅៅ  dia 

menggembalakan kambing 

(ឌីយ៉ា  ងមើរង គ្ើមបាឡាកាន់ កាាំប  រ) 
gembira  /ង្គើមប ៊ីរ៉ា / a សបាយរីករយ: 

សាា មញញឹមងដាយកាីរីករយ senyum 

gembira (ងសើញូម ង្គើមប ៊ីរ៉ា ); 

bergembira  /ងបើរ(r)ង្គើមប ៊ីរ៉ា /  
v សបាយរីករយ: ោត់សបាយរីករយ dia 

bergembira (ឌីយ៉ា  ងបើរ(r)ង្គើមប ៊ីរ៉ា ); 

kegembiraan  /ងរើង្គើមប ៊ីរ៉ា អាន/  
n ការសបាយរីករយ: នរទទួល
ការសបាយរីករយយ៉ា រខាៃ ាំរ dia 

mendapatkan kegembiraan 

besar (ឌីយ៉ា  ងមើនដាបា៉ា ត់កាន់ 
ងរើង្គើមប ៊ីរ៉ា អាន ណបសារ(r)) 

gembok  /ង្គើមប ក/ n ងសា: ងសា រ៉ះ 
gembok rumah (ង្គើមប ក រូម៉ា៉ះ) 

gembur  /ង្គើមប ូរ(r)/ a មានជីជាត:ិ 
ដីមានជីជាតិ tanah gembur (តាែ៉ះ 
ង្គើមប ូរ(r)) 

gemerlap  /ង្គើងមើរ(r)ឡាប់/ a ពនៃី: ពនៃីតារ  
gemerlap bintang (ង្គើងមើរ(r)ឡាប់ 
ប  នតាាំរ) 

gemetar  /ង្គើងមើតារ(r)/ a ញ៉ា ក:់ 
ោត់ញ័រញ៉ា ក់ងដាយសាណតោត់គ្តជាក់ dia 

gemetar karena kedinginan 

(ឌីយ៉ា  ង្គើងមើតារ(r) កាងរីណ្ត ងរើឌិរីណ្តន)់; 

gemetaran  /ង្គើមា៉ា តារ៉ា ន់/ n ញ័រ: 
ោត់ង ើរញ័រ dia gemetaran (ឌយី៉ា  
ង្គើមា៉ា តារ៉ា ន់) 

gempa bumi  /ង្គើមបា៉ា  ប ូមី/ រមាួយដ ី
gempar, menggemparkan  

 /ងមើរង គ្ើមបា៉ា រ(r)កាន/់ v រំងជើបរំជួល: ពត៌
មានដ៏រំងជើបរំជួល berita 

menggemparkan (ងបើរីតា 

ងមើរង គ្ើមបា៉ា រ(r)កាន)់
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gemuk  /ង្គើម រ/ a ធ្នត:់ 
កាលងៅវទិាល័យខៃួនរបស់ខ្ុាំធ្នត់ saat 

SMA tubuhku gemuk (សាអាត ់
ងអស អឹម អា ទូប  ៉ះរូ ង្គើម រ) 

gemulai /ង្គើមូថ្  ទូប  ៉ះ/  
a សមសួន: ខៃួនរបស់នរសមសនួ 
tubuhnya gemulai (ទូប  ៉ះញ៉ា  
ង្គើមូថ្ ) 

genap  /ង្គើណ្តប់/ a ងលខរូ; រត់រ:ូ ចាំនួនរូ 
angka genap (អាាំរកា ង្គើណ្តប់) 

gencar  /ង្គើនចារ(r)/ a ខាៃ ាំរខាៃ : 
ោត់ង្វើការ សពវ ាយពត៌មានងន៉ះយ៉ា រខាៃ ាំរ 
dia gencar menyebarkan 

berita itu (ឌីយ៉ា  ង្គើនចារ(r) 

ងមើនងញើបារ(r)កាន ់ងបើរីតា អ ីទូ) 

gendang  /ង្គើនដាាំរ/ n សគរ: សគរជាវ  
gendang jawa (ង្គើនដាាំរ ចាវ៉ា ) 

gendong, menggendong 

 /ងមើរណ ា្នដ រ/ v ប:ី 
គ្សតីមាា ក់ងន៉ះកាំព របីកូនរបស់នរ 
perempuan itu sedang  
menggendong anaknya  

(ងពើងរីមពូវ៉ា ន់ អ ីទូ ងសើដាាំរ ងមើរណ ា្នដ រ 
អាណ្តក់ញ៉ា ) 

generasi  /ង្គងនើរ៉ា ស /ី n ជនន:់ 
យ វជនជាំនន់ងគ្កាយ generasi muda 

(ង្គងនើរ៉ា ស  ីមូដា) 

genggam, menggenggam  

 /ងមើរង គ្ើរហាគ ាំ/ v កាន:់ 
ស្ទសាីមាា ក់ងន៉ះកាន់ថ្ដកូនរបស់នរ ibu itu 

menggenggam tangan 

anaknya (អ ីប ូ អ ទីូ ងមើរង គ្ើរហាា ាំ តាង៉ា ន់ 
អាណ្តក់ញ៉ា ) 

gengsi  /ណ្ារស ី/ n រឹក្ាំ (ចារិក) កិតាន ភាព: 
រឹក្ាំ gengsi tinggi (ណ្ារស ី ទិរ្គ ី); 

bergengsi /ងបើរ(r)ណ្ារស /ី  
v ណដលមានកិតាន ភាព: 
សញ្ាបគ្តដ៏មានកិតាន ភាព gelar 

bergengsi (ង្គើឡារ(r) ងបើរ(r)ណ្ារស ី) 

genit  /ង្គើនិត/ a ណដលចូលចតិាម្ិកម៉ាក្់: 
ោត់ចូលចិតាង្វើម្ិកម៉ាក្់ dia genit (ឌីយ៉ា  
ង្គើនិត) 

genting  /ង្គើនទិរ/ a តានតឹរ: 
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សាា នភាពដ៏តានតឹរ situasi genting 

(ស ីទូវ៉ា ស  ីង្គើនទិរ) 

gerah  /ង្គើរ៉ា៉ះ/ a សអុ៉ះសាអ ប់: 
អាកាសធ្នត សអុ៉ះសាអ ប់ udara terasa 

gerah (អ ូដារ៉ា  ងទើរ៉ា សា ង្គើរ៉ា៉ះ) 

gerai  /ង្គើថ្រ៉ា/ n ត រិតល យ; ក រទ័រ; ទ:ូ 
ទូទូរស័ពរ gerai telepon (ង្គើថ្រ៉ា 
ណតងលប៉ាូន) 

gerak, bergerak  /ងបើរ(r)ង្គើរ៉ា ក/់  
v បាំលាស់ទ;ី ងបាកបក់: 
ខយល់ងបាកបក់ងៅខារលិច angin 

bergerak ke barat (អារិន 
ងបើរ(r)ង្គើរ៉ា ក់ ងរើ បារ៉ា ត់); 

gerakan  /ង្គើរ៉ា កាន់/ n ចលន: 
ចលនយឺតៗ gerakan lambat 

(ង្គើរ៉ា កាន់ ឡាាំបាត)់; 

menggerakkan  /ងមើរង គ្ើរ៉ា កាន់/  
v បាំលាស់ទ:ី ោត់បាំលាស់ទីក កាតាងន៉ះ dia 

menggerakkan boneka itu 

(ឌីយ៉ា  ងមើរង គ្ើរ៉ា កាន់ បូឡាអ ទីូ) 
gerbang  /ង្គើរ(r)បាាំរ/ n ក្ងលារទវ : 

ងកាៃ រទវ សាលា gerbang sekolah  

 (ង្គើរ(r)បាាំរ ងសើកូ ៉ះ) 

gerbong  /ង្គើរ(r)ប រ/ n ទូ(រងង្ៃើរ) 

gereja  /ង្គើងរចា/ n គ្ព៉ះវិហារថ្នសាសនគ្រឹសា: 
គ្រឹសាសាសនិកងៅគ្ព៉ះវហិារវល់ថ្ងៃអាទិតយ 
umat Kristen ke gereja setiap 

hari Minggu (អ ូមា៉ា ត់ គ្រីស(s)តិន ងរើ 
ង្គើងរ៉ាចា ងសើទីយ៉ា បហារី មិរ្គូ) 

gergaji  /ង្គើរ(r)ហាា ជី/ n រណ្ត: មា៉ា ស ីនអារ 
gergaji mesin (ង្គើរ(r)ហាា ជី 
ងមើស ិន); 

menggergaji  /ងមើរង គ្ើរ(r)ហាា ជ/ី  
v អារ: ោត់កាំព រអារងឌើមងឈ្ើណដលរលាំ dia 

sedang menggergaji pohon 

yg tumbang (ឌយី៉ា  ងសើដាាំរ 
ងមើរង គ្ើរ(r)ហាា ជី ប៉ាូ្ ន យ ាំរ ទ មបាាំរ) 

gerhana, gerhana bulan  

 /ង្គើរ(r)ហាណ្ត ប ូឡាន/់ ច័នចគ្ោស: 
ខ្ុាំងមើលង ើញច័នរគ្ោស saya melihat 

gerhana bulan (សាយ៉ា  ងមើលីហាត ់
ង្គើរ(r)ហាណ្ត ប ូឡាន់); 

-- matahari   /ង្គើរ(r)ហាណ្ត មា៉ា តា
ហារ/ី សូរយគ្ោស: 
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ថ្ងៃងន៉ះនឹរមានបាត ្ូតសូរយគ្ោសងកើតង ើរ 
hari ini akan terjadi gerhana 

matahari (ហារ ីអ ីនី អាកាន់ ងទើរចាឌ ិ
ង្គើរ(r)ហាណ្ត មា៉ា តាហារី) 

gerimis  /ង្គើរីមីស(s)/ n ង្ៃៀររលឹម: 
រងសៀលងន៉ះមានង្ៃៀររលឹម sore ini 

gerimis (សូងរ អ ីនី ង្គើរីមីស(s)) 

gersang  /ង្គើរ(r)សាាំរ/ a សៃួត: 
ដីសអួតណបកគ្កណ្រ tanah gersang 

(តាែ៉ះ ង្គើរ(r)សាាំរ) 

gertak, gertak sambal  /ង្គើរតាក ់
សាាំបាល់/ n សមៃុតបងញ្ជឆ ត: 
ោត់គ្ោន់សមៃុតបងញ្ជឆ តណតប៉ា ងណ្តណ ៉ះ dia 

hanya gertak sambal (ឌីយ៉ា  
ហាញ៉ា  ង្គើរតាក ់សាាំបាល់); 

gertakan  /ង្គើរ(r)តាក់កាន/់  
n ការរាំរមកាំណ្រ: 
វគ្ោន់ណតជាការរាំរមកាំណ្ររបស់ោត់ណតប៉ា ងណ្តណ ៉ះ 
itu hanya gertakannya (អ ិទូ 
ហាញ៉ា  ហាញ៉ា  ង្គើរ(r)តាក់កាន់ញ៉ា ); 

menggertak  /ងមើរង គ្ើរ(r)តាក/់  
v រាំរមកាំណ្រ: ងៅណកបានរាំរមកាំណ្រប រគលកិ  

pimpinannya menggertak 

para pegawai (ពិមពីណ្តន់ 
ងមើរង គ្ើរ(r)តាក ់បា៉ា រ៉ា  ងពើហាា ថ្វ៉ា) 

gerutu, menggerutu  /ងមើរង គ្ើរូទូ/  
v រអ ូរទាំ: កូនសិសសរអ ូរទាំ para murid 

menggerutu (បា៉ា រ៉ា  មូរីដ ងមើរង គ្ើរូទូ) 

geser, menggeser  /ងមើរណ ា្ណសរ(r)/  
v រំកិល: ោត់រំកិលងតអ ីសរបស់ោត់ dia 

menggeser kursinya (ឌីយ៉ា  
ងមើរណ ា្ណសរ(r) រូរ(r)ស ីញ៉ា ); 

pergeseran  /ងពើរ(r)ង្គណសរ៉ា ន់/  
n រំកិល; ងវន; ផ្លៃ ស់បាូរ: ការផ្លៃ ស់បាូរភាសា 

pergeseran bahasa 

(ងពើរ(r)ង្គណសរ៉ា ន់ បាហាសា) 

gesit  /ង្គើស ិត/ a រ្័សរ្ួន: 
កូនងន៉ះរ្័សរ្ួន anak itu gesit 

(អាណ្តក់ អ ីទូ ង្គើស ិត) 

getar, bergetar /ងបើរ(r)ង្គើតារ(r)/  
v ញ័រ: ទូរស័ពររបស់ោត់ញ័រ ponselnya 

bergetar (ប៉ា នណសលញ៉ា  
ងបើរ(r)ង្គើតារ(r)); 

getaran  /ង្គើតារ៉ា ន់/ n ការញ័រ: 
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ការញ័រទូរស័ពររបស់ោត់ងរើខាៃ ាំរ getaran 

ponselnya kencang (ង្គើតារ៉ា ន់ 
ប៉ាូនណសលញ៉ា  កិនចាាំរ) 

giat, kegiatan  /ងរើកាតាន/់ n សកមៅភាព: 
សកមៅភាពងបា៉ះជាំរ  ំkegiatan 

berkemah (ងរើកាតាន់ ងបើរ(r)ងកម៉ះ); 

menggiatkan  /ងមើរ្គីយ៉ា តកាន/់  
v ងលើកទឹកចិតា: 
គ្រូបានងលើកទឹកចិតាសិសសឲ្យខាំសិកា guru 

itu menggiatkan para murid 

untuk belajar (្គូរូ អ ីទូ 
ងមើរ្គីយ៉ា តកាន់ បា៉ា រ៉ា  មូរីដ អ  នទ ក 
ងបើឡាចារ(r)) 

gigi  /្គី គ្ី/ n ង្ៅញ: ង្ៅញថ្គ្ព, ង្ៅញទឹកងដា៉ះ 
gigi susu (្គី គ្ី ស ូស ូ); 

-- geraham  /្គី គ្ីង្គើរ៉ា ហាាំ/ ង្ៅញថាគ ម: 
ង្ៅញថាគ មរបស់នរគ្តូវណតដកងចញ gigi 

gerahamnya harus dicabut 

(្គី គ្ិ ង្គើរ៉ា ហាាំញ៉ា  ហារ ស(s) ឌិចាប  ត); 

-- palsu  /្គី គ្ី បា៉ា ល់ស ូ/ ង្ៅញសិបបនិមិតា 
ង្ៅញសិបបនិមិតារបស់ោត់បានគ្ជ៉ុះ  
gigi palsunya jatuh  

 

(្គី គ្ី បា៉ា ល់ស ូញ៉ា  ចាទ ៉ះ); 

-- taring  /្គី គ្ី តារិរ/ ង្ៅញចរាូម:  
ង្ៅញចរាូមោត់រឺម ត gigi taringnya 

tajam (្គី គ្ី តារិរញ៉ា  តាចាាំ) 

gigih /រី្គី៉ះ/  a តស :ូ ោត់រតស ូ dia gigih 

(ឌីយ៉ា  ្គី គ្ិ៉ះ) 
gigil, menggigil  /ងមើរ្គី្គីល/  

v រងរញក់: ពួកងយើរកាំព ររងរញក់ kami 

menggigil (កាម ីងមើរ្គី្គីល) 

gigit  /្គី គ្ិត/ a ខាាំ; ចឹក: ណឆ្ារខាាំនរ 
anjing itu menggigit dia 

(អាន់ជយីរ អ ីទូ ងម ើរ្គី្គីត ឌីយ៉ា ); 
menggigit  /ងម ើរ្គី្គិត/ v ខាាំ; ចកឹ: 
ណឆ្ារខាាំនរ anjing itu 

menggigitnya 

(អាន់ជីរអ ីទមូឹរ្គី្គីតឌយី៉ា ) 

gila  /្គីឡា/ a វិកលចរិក/ឆ្ាតួ/រប់រល:់ 
អាកោាំគ្ទដ៏រប់រល់ penggemar gila 

(ងពើរង គ្ើមា៉ា រ(r) ្គីឡា); 

tergila-gila  /ងទើរ(r)្គឡីា-្គីឡា/  

v ជក់ចិតាជាមួយ
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giling, gilingan  /្គីលីង៉ា ន់/ n មា៉ា ស ីន; 
ឧបករែ៍កិន: មា៉ា ស ីន ឧបករែ៍កិនសណែា ក 
gilingan kacang (្គីលីង៉ា ន់ កាចាាំរ); 
menggiling  /ងមើរ្គីលិរ/ v កិន: 
នរកាំព រណតកិនគ្ោប់សណែា ក dia sedang 

menggiling kacang (ឌយី៉ា  ងសើដាាំរ 
ងមើរ្គីលិរ កាចាាំរ) 

gilir, bergilir(an)  /ងបើរ(r)្គីលីរ៉ា ន់/  
v បាូរងវន: ពួកងយើរគ្តូវណតបាូរងវនងគ្បើក ាំពយូទ័រងន៉ះ 
kita harus bergiliran 

memakai komputer itu (រីតា 

ហារ ស(s) ងបើរ(r)្គីលីរ៉ា ន់ ងមើមា៉ា ថ្ក 
ក ាំពយូទ័រ(r) អ ីទូ); 

giliran /្គីលីរ៉ា ន់/ n ងវន: 
ឥ ូវដល់ងវនងយើរង្ើយ sekarang 

giliran kita (ងសើការ ាំរ ្គីលីរ៉ា ន់ រតីា) 

ginjal  /្គិនចាល/់ n គ្រងលៀន: បរិចាកគ្រងលៀន 
donor ginjal (ដូែូរ(r) ្គិនចាល)់ 

giok  /្គីយ៉ា ក/ n ងងៃើមងៅ: ណខសកងងៃើមងៅ kalung 

giok (កាល រ ្គីយ៉ា ក) 

giring, menggiring  /ងមើរ្គីរិរ/  
v ងរៀរ; ឃាវ ល:  

ោត់កាំព រណតងរៀរពណពឲ្យចូលងៅកាុរគ្ទរុ dia 

sedang menggiring kambing 

kembali ke kandang (ឌយី៉ា  
ងសើដាាំរ ងមើរ្គីរិរ កាាំប  រ ងរើមបាល ីងរើ 
កាន់ដាាំរ) 

gitar  /្គីតារ(r)/ n ្គីតា: ្គីតាអរគិសនី 
gitar elektrik (្គីតារ(r) ណអ ិកគ្ទិក) 

giur, menggiurkan 

 /ងមើរ្គីយូរ(r)កាន/់ v ទក់ទញ: 
មាូបអាហារងន៉ះពិតជារួរឲ្យទក់ទញណមន 
makanan itu sangat 

menggiurkan (មា៉ា កាណ្តន់ អ ីទូ 
សាង៉ា ត់ ងមើរ្គីយូរ(r)កាន់); 

tergiur  /ងទើរ(r)្គីយូរ(r)/  
v គ្តូវបានទក់ទញ; លបួរ: 
ោត់គ្តូវបានទក់ទញងដាយរងវ ន់ណដល ាល់ងអាយ 

dia tergiur dengan hadiah yg 

ditawarkan (ឌីយ៉ា  ងទើរ(r)្គីយូរ(r) 

ងឌើង៉ា ន់ ហាឌិយ៉ា៉ះ យ ាំរ ឌិងបើរីកាន់) 

giwang  /្គីវ ាំរ/ n គ្កវិល: គ្កវលិមាស 

giwang emas (្គីវ ាំរ ងអមា៉ា ស(់s)) 

gizi  /្គីស ី/ n អាហាររូបតាមភ; ជីវជាតិ: 
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ទឹកគ្កូចមានជីវជាតិខពស់ jeruk memiliki 

gizi yg tinggi (ងជើរ ក ងមើមីលិរិ ្គសី  ី
យ ាំរ ទិរ្គី) 

goda, godaan  /កូដាអាន/ n ការអូសទញ; 

ការលួរងលាម: 
ោត់គ្តូវណតគ្បឈ្មម ខនឹរការអូសទញងន៉ះ 
dia harus menghadapi 

godaan itu (ឌីយ៉ា  ហារ ស(s) 

ងមើរហាដាពី កូដាអាន អ ីទូ); 

menggoda  /ងមើរ្ាូដា/ v អូសទញ; 

លួរងលាម: 
មិតា្័កគរបស់នរបានពាយមអូសទញនរ 
temannya mencoba 

menggodanya (ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា  ងមើនចបូា 

ងមើរ្ាូដាញ៉ា ); 
tergoda  /ងទើរ(r)្ាូដា/  

v គ្តូវបានអូសទញ: 
ោត់គ្តូវបានអូសទញងដាយមិតារបស់ោត់ dia 

tergoda oleh temannya (ឌយី៉ា  
ងទើរ(r)្ាូដា អូងល៉ះ ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា ) 

golong, golongan darah  /្ាូ ូង៉ា ន់ 
ដារ៉ា៉ះ/ n គ្បង្ទ្ម; គ្កុម្ម:  

ពិនិតយងមើលគ្កមុ្មរបស់អាក periksa 

golongan darahmu (ងពើរិកសា 

្ាូ ូង៉ា ន់ ដារ៉ា៉ះមូ) 
goncang, bergoncang 

 /បឺរ(r)្គូនចារ/ v បានរញ្ាួយ; អគ្រនួ; 

goncangan  /្ាុនចាង៉ា ន់/ n ការញ្ាួយ; 

អគ្រួន: ការរញ្ាួយដ៏ខាៃ ាំរខាៃ  
goncangannya sangat 

kencang (្ាុនចាង៉ា ន់ យ ាំរ សាង៉ា ត់ 
កិនចាាំរ); 

menggoncang  /ងមើរ្ាុនចាាំរ/  
v អគ្រួន: ពត៌មាន
ងន៉ះបានអគ្រួនគ្ពលឹររបស់នរ berita itu 

menggoncangnya jiwanya 

(ងបើរីតា អ ីទូ ងមើរ្ាុនចាាំរញ៉ា  ជីវ៉ា ញ៉ា ) 

gondrong / ា្ុនគ្ដុរ/ a សក់គ្ប៉ះសាៅ : 
សក់របស់ោត់គ្ប៉ះសាៅ  rambutnya 

gondrong (រ ាំប  តញ៉ា  ា្ុនគ្ដរុ) 

gong  /្ាុរ/ n ងឃាៅ ៉ះ; ររ 
ឩបករែ៍តស្ទនាីជាវ មានររ្ាំមួយ  

gamelan Jawa memiliki 

sebuah gong besar (ង្គើងបើឡាន់ 
ចាវ៉ា  ងមើមីលីរី ងសើប ូវ៉ា៉ះ ្ាុរ ណបសារ(r))
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goreng /្ាូណរ៉ារ/ v ងចៀន; ឆ្ល; បាំពរ; 

gorengan  /្ាូណរ៉ាង៉ា ន់/ n ន ាំងចៀន: 
នរចូលចិតាបរិងភារន ាំងចៀន dia suka 

memakan gorengan (ឌីយ៉ា  ស កូា 

ងមើមា៉ា កាន់ កូណរ៉ាង៉ា ន់); 
menggoreng  /ងមើរ្ាូណរ៉ារ/ v ងចៀន; 
ឆ្ល; បាំពរ: ោត់កាំព រ់ណតងចៀនតា្  ូdia 

sedang menggoreng tahu 

(ឌីយ៉ា  ងសើដាាំរ ងមើរ្ាូណរ៉ារ ងៅ  ្ូ); 
penggorengan  /ងពើរ្ាូណរ៉ាង៉ា ន់/ n ខរ៉ះ

ឆ្ល: ខរ៉ះឆ្លងន៉ះ្ាំងពក penggorengan 

itu terlalu besar (ងពើរ្ាូណរ៉ាង៉ា ន់ អ ីទូ 
ងទើរ(r)ឡាល ូណបសារ(r)) 

gores, goresan  /្ាូណរ៉ាសាន់/ n កតូ; ឆ្ូត: 
សាា មឆ្ូតជញ្ជា ាំរ goresan dinding 

(្ាូណរ៉ាសាន់ ឌិនឌិរ); 

menggores  /ងមើរ្ាូណរ៉ាស(s)/ v កតូ; 
ឆ្ូត: ករ់របស់ោត់ង្វើឲ្យឆ្ូតជញ្ជា ាំរ  
sepedanya menggores 

dinding (ងសើងពដាញ៉ា  ងមើរ្ាូណរ៉ាស ឌិនឌិរ) 

gosok  /្ាូស ក/ v ដ ៉ះ; ជតូជគ្ម៉ះ: 
សូមកាំដ ៉ះថ្ដអាកខាៃ ាំរៗ jangan gosok  

tanganmu keras-keras (ចាង៉ា ន់ 
្ាូស ក តាង៉ា ន់មូ ងរើរ៉ា ស(់s)-ងរើរ៉ា ស(់s)) 

gosong  /្ាូស រ/ a ងខាៃ ច: បាយងខាៃ ច 
nasinya gosong (ណ្តស ញី៉ា  ្ាូស រ) 

gotong royong  /កូត រ រ៉ាូយ៉ា រ/  
v ស្ការោា ងៅវិញងៅមក: 
ការងរនឹរឆ្លប់ង ើ្យងដាយមានការស្ការែ៍
ោា ងៅវញិងៅមក pekerjaan akan 

cepat selesai dengan gotong 

royong (ងពើងរើរ(r)ចាអាន អាកាន់ 
ងជើបា៉ា ត់ ងសើងលើថ្ស ងឌើង៉ា ន់ កូត រ រ៉ាូយ៉ា រ) 

goyah  /្ាូយ៉ា៉ះ/ a រងរគើ: បងងគ លងន៉ះរងរគើ tiang 

itu goyah (ទីយ៉ា រ អ ីទូ ្ាូយ៉ា៉ះ) 

goyang, bergoyang  /ងបើរ(r)្ាយូ ាំរ/ 
v ញ៉ា ក:់ ខៃួនរបស់ោត់ញ៉ា ក់ងៅតាមចងវ ក់ង្ៃរ 
badannya bergoyang 

mengikuti irama musik (បាដាន់ 
ងបើរ(r)្ាូយ ាំរ ងមើរីរូទី អ ីរ៉ា មា៉ា  មូស ិក) 

gratis  /គ្កាទិស(s)/ a ងដាយឥតរិតថ្ងៃ: 
មាូបអាហារងន៉ះរឺឥតរតិថ្ងៃ makanan itu 

gratis (មា៉ា កាណ្តន់ អ ទីូ គ្កាទិស(s)) 

grogi  /ងស្ទហាគ ្គី/ a គ្ជួលគ្ចាលកាុរចិតា; ្័យ: 
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ោត់្័យម នងពលសណមារ dia grogi 

sebelum tampil (ឌីយ៉ា  ងស្ទហាគ ្គី 
ងសើងបើល ម តាាំពីរ(r)) 

gudang  /្គូដាាំរ/ n ឃាៃ ាំរ: 
ពួកងយើរគ្តូវណតសមាអ តឃាៃ ាំរ kami harus 

membersihkan gudang (កាម ី
ហារ ស(s) ងមើមងបើរ(r)ស ីស(s)កាន ់្គូដាាំរ) 

gugat, gugatan  /្គុហាា តាន/់  
n ពាកយបែា ឹរ: ោត់បានដាក់ពាកយបែា រឹ 
dia mengajukan gugatan (ឌយី៉ា  
ងមើង៉ា ជូកាន់ ្គូហាា តាន់); 
menggugat  /ងមើរ្គូហាា ត/់ v បាឹរ: 
ោត់បាឹរគ្កមុ  ្ នរបស់ោត ់dia 

menggugat perusahaannya 

(ឌីយ៉ា  ងមើរ្គូហាា ត់ ងពើរូសាហាអានញ៉ា ); 

penggugat  /ងពើរ្គូហាា ត/់  
n ងឌើមបែា ឹរ: 
ងៅកាុរសាវនការងន៉ះោត់រឺជាងឌើមបែា ឹរ  
dalam pengadilan itu, dia 

seorang penggugat (ដាឡាម 
ងពើង៉ា ឌិឡាន់ ឌីយ៉ា  ងសើអូរ ាំរ ងពើរ្គហូាា ត់); 
tergugat  /ងទើរ(r)្គហូាា ត/់ v ច រងចាទ:  

ងៅកាុរសាវនការងន៉ះគ្កមុ  ្ នរឺជាច រងចាទ  
dalam pengadilan itu, 

perusahaannya pihak 

tergugat (ដាឡាម ងពើង៉ា ឌិឡាន់ អ ីទូ 
ងពើរូសាអានញ៉ា  ពីហាក់ ងទើរ(r)្គូហាា ត់) 

gugup  /្គូ គ្ុប/ a ្័យ; ្័យគ្ពួយ: 
នរ្័យងពលង្វើជាវយរៅិន dia gugup 

ketika menjadi pembicara 

(ឌីយ៉ា  ្គូ គ្ុប ងរើទីកា ងម ើចាឌី ប មឹប ៊ីចារ៉ា ) 
gugur, berguguran /ងបើរ(r)្គូ គ្រូ៉ា ន់/ 

v គ្ជុ៉ះ: សៃឹកងឈ្ើគ្ជ៉ុះ daun 

berguguran (ដាអ  ន ងបើរ(r)្គូ គ្ូរ៉ា ន់); 

keguguran  /ងរើ្គូ គ្ូរ៉ា ន់/ n រលូតកនូ: 
នរងទើបណតរលូតកូន dia baru saja 

mengalami keguguran (ឌយី៉ា  
បារូ សាចា ងមើង៉ា ឡាមី ងរើ្គូ គ្ូរ៉ា ន់); 
menggugurkan 

 /ងមើរ្គូ្គូរ(r)កាន/់ v រំលូត:  
នរបដិងស្មិនរំលូតកូនរបស់នរង ើយ dia 

menolak menggugurkan 

kandungannya (ឌីយ៉ា  ងមើែូឡាក់ 
ងមើរ្គូ្គូរ(r)កាន ់កាន់ឌូង៉ា ន់ញ៉ា ) 

gula  /្គូឡា/ n សារ: 
ោត់ណតរណត ឹកកាង្វជាមួយសារ dia selalu 
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minum kopi dengan gula (ឌយី៉ា  
ងសើឡាលូ មីន ម កូពី ដឺង៉ា ន់ ្គូឡា); 

-- batu  /្គូឡា បាទ/ូ សារណ ន: 
ណតកាន់ណតមានរសជាតិឆ្លៃ ញ់ងបើ ឹកជាមួយសារណ ន 
teh lebih nikmat diminum 

dengan gula batu (ងត៉ះ ង ប  ៉ះ 
និរមា៉ា ត់ ឌិមីន ម ងឌើង៉ា ន់ ្គូឡា បាទ)ូ; 

-- merah  /្គូឡា ងមរ៉ា៉ះ/ សារកអម 
ោត់ចូលចិតាណងមសារងតាា តងៅកាុរកាង្វរបស់ោត់: 
dia lebih suka menambahkan 

gula merah ke kopinya (ឌីយ៉ា  
ង ប  ៉ះ ស ូកា ងមើណ្តាំប៉ះកាន់ ្គូឡា ងមរ៉ា៉ះ ងរើ 
កូពីញ៉ា ) 

guling, berguling-guling 

 /បឺរ(r)្គូលីរ-្គូលីរ/ v រងមៀល: 
ក មារងន៉ះចូលចិតារងមៀលខៃួនងៅងលើវលងៅៅ   
anak itu suka berguling-

guling di rumput (អាណ្តក់ អ ីទូ 
ស ូកា បឺរ(r)្គូលិរ-្គូលីរ ឌិ រ មព ត); 

menggulingkan 

 /ងមើរ្គូលីរកាន/់ v បងែរ ើរ: 
ក មារងន៉ះបងែរ ើរបាល់ងៅកាុរសួនចារ  

anak itu menggulingkan 

bolanya di taman (អាណ្តក់ អ ីទ ូ
ងមើរ្គូលីរកាន ់បូឡាញ៉ា  ឌិ តាមា៉ា ន់) 

terguling  /ងទើរ(r)្គូលីរ/ v គ្កឡាប់: 
រងយនាគ្កឡាប់ងៅងលើ ៃូវជាតិ truk itu 

terguling di jalan raya (គ្ទូរ 
អ ីទូ ងទើរ(r)្គូលីរ ឌិ ចាឡាន់ រ៉ា យ៉ា ) 

gulung  /្គូល រ/ n មួល; រ ំ; ដ ាំ: ដ ាំគ្ពាំ 
karpet gulung (ការ(r)ប ិត ្គូល រ) 

guna /្គូណ្ត/ n ងគ្បើគ្បាស់; 

berguna  /បឺរ(r)្គូណ្ត/  

v ណដលមានគ្បងយជន៍: 
របស់របរងន៉ះពិតជាមានគ្បងយជន៍ណមន 
barang itu sangat berguna 

(បារាំរ អ ីទូ សាង៉ា ត់ បឺរ(r)្គូណ្ត); 

menggunakan  /ងមើរ្គូណ្តកាន់/  
v ងគ្បើ: ខ្ុាំងគ្បើក ាំពយូទ័រងន៉ះងឌើមបីង្វើការ saya  

menggunakan komputer itu 

untuk bekerja (សាយ៉ា  
ងមើរ្គូណ្តកាន់ ក មពយូងទើរ(r) អ ីទូ អ  នទ ក 
បឺងរើរ(r)ចា)
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guna-guna  /្គូណ្ត ្គូណ្ត/ n ្ៅប;់ 
មនាអារម: ោត់គ្តូវមនាអារមងរ dia 

terkena guna-guna (ឌយី៉ា  
ងទើរ(r)ងរើណ្ត ្គូណ្ត-្គូណ្ត) 

gundul  /្គុនឌ ល/ a ទាំងពក; ឆ្ក; វល: 
ថ្គ្ពវល hutan gundul (្ ូតាន់ 
្គុនឌ ល) 

gunjing, bergunjing  /បឺរ(r)្គូនជរិ/ 
v និយយងដើមងរ: 
ពួកងរឧសា្៍និយយងឌើមងរងៅកាុរការិយល័យ 

mereka sering bergunjing di 

kantor (ងមើងរីកា សឺរីរ បឺរ(r)្គូនជិរ ឌ ិ
កាន់តូរ(r)); 

gunjingan  /្គូនជីង៉ា ន/់  
n ការខសឹបងខសៀវ: 
ការខសឹបងខសៀវរបស់ពួកងររឺមិនណមនជាការពិតង ើ
យ gunjingan mereka tidak 

benar (្គនូជីង៉ា ន់ ងមើងរីកា ទីដាក់ 
បឺណ្តរ(r)) 

gunting  /្គូនទីរ/ n កថ្ស្ទនា: នរគ្តូវការ
កថ្ស្ទនាងន៉ះ dia perlu gunting itu 

(ឌីយ៉ា  ងពើរ(r)លូ ្គុនទីរ អ ីទូ); 

menggunting  /ងមើរ្គូនទីរ/ v កាត:់ 
ោត់កាំព រណតកាត់គ្កណ្តត់ងខាអាវ dia 

sedang menggunting bahan 

baju itu  

(ឌីយ៉ា  សឺដាាំរ ងមើរ្គុនទីរ បាហាន់ បាជ ូអ ីទូ) 
guntur  /្គុនទូរ(r)/ n  គរលាន់: 

ថ្ងៃងន៉ះរឺមាន គរលាន់ងគ្ចើន hari ini 

sedang banyak guntur (ហារ ីអ ីនី 
សឺដាាំរ បាញ៉ា ក់ ្គុនទូរ(r)) 

gunung  /្គូន រ/ n ្ាាំ: ្ាាំង្ៃើរ gunung 

Merapi (្គនូ រ ងមើរ៉ា ពី); 

pegunungan  /ងពើ្គូនូង៉ា ន់/ n ្ាាំ: 
គ្បជ ាំ្ាាំងសវ៉ាូ pegunungan Sewu 

(ងពើ្គូនូង៉ា ន់ ងសវូ) 

gurau, bergurau  /បឺរ(r)្គូង ៉ា /  
v និយយកាំណបៃរ: ោត់កាំព រនិយយកាំណបៃរ dia 

senang bergurau (ឌីយ៉ា  សឺណ្តាំរ 
បឺរ(r)្គូង ៉ា ); 

gurauan  /្គូង ៉ា វ៉ា ន់/ n ងរឿរកាំណបៃរ: 
ងរឿរកាំណបៃររបស់ោត់ពិតជាអស់សាំងែើចណមនណទន 
gurauannya sangat lucu 

(្គូង ៉ា វ៉ា នញ៉ា  សាង៉ា ត់ លូជ)ូ
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gurih  /្គូរីស(ស)/ a ណដលមានឱ្ជារស: 
មាូបអាហារងន៉ះរឺពិតជាមានឱ្ជារសណមន 
makanan itu sangat gurih 

(មា៉ា កាណ្តន់ អ ីទូ សាង៉ា ត់ ្គូរីស(ស)) 

gurita /្គូរីតា/ n មឹក: 
គ្បជាពលរដាលក់មឹកងៅកាុរទី ារប រែ 

orang-orang menjual gurita 

di pasar tradisional (អូរ ាំរ-អូរ ាំរ 
ងមើនជូវ៉ា ល់ ្គូរីតា ឌិ បា៉ា សារ(r) 

គ្តាឌិស ីយ៉ាូណ្តល)់ 

guru  /្គូរូ/ n គ្រូបងគ្រៀន: គ្រូរែិតវទិា 
guru matematika (្គូរ៉ាូ មា៉ា ងទើមា៉ា ទិកា) 

gurun  /្គូរូន/ n 1 វលរងហាសាា ន: 
ងទើបណតងលើកងន៉ះងទណដលោត់បានឆ្ៃរកាត់វលរ
ងហាសាា ន baru kali ini dia 

melewati gurun (បារូ កាលី អ ីនី 
ឌីយ៉ា  ងមើងលើវ៉ា ទី ្គូរូន);  

2 វលខាច:់ វលខាចស់ាហារ៉ា  gurun 

Sahara (្គូរ ន សាហារ៉ា ) 
gusi  /្គូស ី/ n អញ្ជច ញង្ៅញ: ង្ើមអញ្ជច ញង្ៅញ 

gusi bengkak (្គូស ី បឺរកាក)់ 

gusur, menggusur (rumah)

 /ងមើរ្គូស ូរ(r) រូម៉ា៉ះ/ v រ ៉ះងរី; បងែា ញងចញ: 
អាជ្ា្រមូលដាា នបានរ ៉ះងរី រ៉ះគ្បជាពលរដាងៅតាំបន់
ងន៉ះ pemerintah daerah 

menggusur rumah-rumah di 

kawasan itu (ងពើងមើរិនត៉ះ ដាងអរ៉ា៉ះ 
ងមើរ្គូស ូរ(r) រូម៉ា៉ះ-រូម៉ា៉ះ ឌិ កាវ៉ា សាន់ អ ីទូ); 

tergusur  /ងទើរ(r)្គូស ូរ(r)/  
v គ្តូវបានរ ៉ះងរី; គ្តូវបានបងែា ញងចញ: 
តូបងៅងលើ ៃូវងន៉ះគ្តូវបានរ ៉ះងរី  toko di 

jalan itu tergusur (តូកូ ឌិ ចាឡាន់ 
អ ីទូ ងទើរ(r)្គូស ូរ(r)) 
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H  -  h 

habis, kehabisan /ងរើហាប ៊ីសាន/់ v អស:់ 

ោត់អស់កមាៃ ាំរ dia kehabisan 

tenaga (ឌយី៉ា  ងរើហាប ៊ីសាន់ ងទើណ្តហាា ); 

ពួកងរអស់សាាំរ mereka kehabisan 

bensin (ងមើងរកា ងរើហាប ៊ីសាន់ ងបនស ីន); 

menghabisi  /ងមើរហាប ៊ីស /ី v សមាៃ ប;់ 
បងរាើយ;  ាួល: ោត់បាន ាួលរួរគ្បកួតរបស់ោត់ 
dia menghabisi lawannya 

(ឌីយ៉ា  ងមើរហាប ៊ីស  ីឡាវ៉ា នញ់៉ា ); 
menghabiskan 

 /ងម ើរហាប ៊ីស(s)កាន/់ v ចាំណ្តយ: 
នរចាំណ្តយទាំរអស់ល យរបស់នរសគ្មាប់ទិញ
សាំងលៀលបាំពាក់ dia menghabiskan 

semua uangnya untuk 

membeli baju (ឌយី៉ា  
ងម ើរហាប ៊ីស(s)កាន ់ងសើមូវ៉ា អ ូវ ាំរញ៉ា  អ  នទ ក 
ងម ើមងប ៊ីល ីបាជយូ) 

hadap, berhadapan (dengan)  

 /បឺរ(r)ហាដាបា៉ា ន់/់ v ទល់ម ខ: 
ខ្ុាំអរគុយទល់ម ខជាមួយនិរោត ់
saya duduk berhadapan 

dengannya  

(សាយ៉ា  ឌូឌ រ បឺរ(r)ហាដាបា៉ា ន់់ ងឌើង៉ា ន់ញ៉ា ); 

menghadap  /ងមើរហាដាប/់  
v ណបម ខងៅរក: 
សណ្តា ោរងន៉ះណបម ខងៅរកសម គ្ទ hotel 

itu menghadap ke laut (្ូណតល 

អ ីទូ ងមើរហាដាប់ ងរើ ឡាអ  ត); 
menghadapi  /ងមើរហាដាព/ី  
v គ្បឈ្មម ខ: 
ោត់គ្តូវណតគ្បឈ្មម ខនឹរបញ្ជា ងន៉ះ dia 

harus menghadapi masalah 

itu (ឌីយ៉ា  ហារ ស(ស) ងមើរហាដាពី 
មា៉ា សា ៉ះ អ ីទូ) 

hadiah  /ហាឌីយ៉ា៉ះ/ n 1 រងវ ន់; ការដូរ: 
រងវ ន់ថ្ងៃខួបកាំងែើត hadiah ulang 

tahun (ហាឌីយ៉ះ អ ូឡាាំរ តា  ្ន); 

2 អាំងណ្តយ: 
ណខសកងន៉ះរឺជាអាំងណ្តយពីមាា យរបស់ខ្ុាំ 
kalung itu hadiah dari ibuku 

(កាល រ អ ីទូ ហាឌិយ៉ា៉ះ ដារី អ ីប ូរូ); 

berhadiah  /បឺរ(r)ហាឌិយ៉ា៉ះ/  
v មានរងវ ន់: 
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សាំែួរចងមៃើយមានរងវ ន់ជាទឹកគ្បាក់គ្បាាំលានរូពី
យ៉ះ kuis berhadiah uang tunai 

lima juta rupiah (រូវសី(ស) 

បឺរ(r)ហាឌិយ៉ា៉ះ អ ូវ ាំរ ទូថ្ែ លីមា៉ា  ជូតា 

រូពីយ៉ា៉ះ); 

menghadiahkan 

 /ងមើរហាឌិយ៉ា៉ះកាន/់ v  ាល់រងវ ន់ឲ្យ: 
អងា ងន៉ះបាន ាល់អាំងណ្តយជាគ្បាក់ខៃ៉ះៗដល់ជន់
គ្កីគ្ក organisasi itu 

menghadiahkan sejumlah 

uang kepada fakir miskin 

(អរ(r)ហាគ នីសាស ី អ ីទូ ងមើរហាឌិយ៉ា៉ះកាន់ 
សឺជូមៃ៉ះ អ ូវ ាំរ ងរើបា៉ា ដា ហាវ រីរ(r) មីសគិន) 

hadir  /ហាឌីរ(r)/ v មានវតាមាន: 
នរមានវតាមានងៅកាុរពិ្ីខួបកាំងែើតរបស់ខ្ុាំ ia 

hadir di pesta ulang tahunku 

(អ ីយ៉ា  ហាឌីរ(r) ឌី ងប៉ាស(s)តា អ ូឡាាំរ 
តា  ្នរូ); 

kehadiran  /ងរើហាឌីរ៉ា ន់/ n វតាមាន: 
វតាមានថ្នអ្ិបាលគ្សកុគ្តូវបានររចាាំងដាយគ្បជា
ពលរដាថ្នទីគ្ករុងន៉ះ kehadiran bupati 

dinantikan oleh warga kota 

itu (ងរើហាឌីរ៉ា ន់ ប ូបា៉ា ទី ឌីណ្តន់ទីកាន់ អូងល៉ះ 
វ៉ា រ(r)ហាា  អ ីទូ); 

menghadiri  /ងម ើរហាឌីរ(r)កាន/់  
v ចូលរួម: 
ខ្ុាំមិនអាចចូលរួមកាុរកិចចគ្បជ ាំងន៉ះបានងទ saya 

tidak dapat menghadiri rapat 

itu (សាយ៉ា  ទីដាក់ ងម ើរហាឌីរី រ៉ា បា៉ា ត់ អ ទី)ូ 

hadirin  /ហាឌិរីន/ n អាកចូលរួម: 
អាកចូលរួមជាងគ្ចើននក់បានមកចូលរួមការុកមៅវិ្ ី
ងន៉ះ banyak hadirin yg datang 

ke acara tersebut (បាញ៉ា ក់ ហាឌរីិន 
យ ាំរ ដាតាាំរ ងរើ អាចារ៉ា  ងទើរ(r)សឺប  ត) 

hafal  /ហាហាវ ល/់ v 1 ទនរិញចាាំ: 
ោត់ទរនរិញចាាំទាំន កងគ្ចៀរបទងន៉ះ dia hafal 

lirik lagu itu (ឌយី៉ា  ហាហាវ ល ់លីរីរ 
ឡា្គ ូអ ីទូ); 2 សាគ ល់ចាស:់ 
ខ្ុាំសាគ ល់ចរិករបស់ោត់ចាស់ណ្តស់ saya 

hafal sifatnya (សាយ៉ា  ហាហាវ ល ់

ស ីហាវ ត់ញ៉ា ); 

hafalan  /ហាហាវ ឡាន/់ n ការសូគ្ត: 
ការសូគ្តរមពីរកូរ៉ា ន hafalan  

Al-Qur’an (ហាហាវ ឡាន់ 
អាល់រូរ(r)អាន)់;
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menghafal  /ងមើរហាហាវ ល់/ v ចរចាាំ: 
នរគ្បាប់ខ្ុាំឲ្យចាាំងលខទូរស័ពរនរ dia 

memintaku untuk menghafal 

nomor teleponnya (ឌយី៉ា  
ងមើមិនតារូ អ  នទ ក ងមើរហាហាវ ល់ ែូម៉ាូរ(r) 

ងតណលប៉ា នញ៉ា ) 

haid  /ហាអ ដី/ n រដូវ(គ្សត)ី: អាំ ុរងពលមករដូវ 
masa haid (មា៉ា សា ហាអ ីដ) 

hajar, menghajar  /ងមើរហាចារ(r)/  
v វយ: 
ោត់គ្បាប់ថាឆ្លៅ ាំរ កបានវយោត់ងៅកាុរពនធនោរ 
dia berkata bahwa para 

penjaga telah menghajarnya 

dalam penjara (ឌយី៉ា  បឺរ(r)កាតា 

ប៉ះវ៉ា  បា៉ា រ៉ា  ងពើនចាហាា  ងទើ ៉ះ 
ងមើរហាចារ(r)ញ៉ា  ដាឡាាំ ងពើនចារ៉ា ) 

hajat  /ហាចាត/់ n 1 ភាពចាាំបាច;់ តគ្មូវការ: 
បញ្ជា ងន៉ះរឺទក់ទរជាមួយនិរតគ្មូវការកាុរការរស់
ងៅរបស់មន សយជាងគ្ចើន masalah ini 

berhubungan dengan hajat 

hidup orang banyak  

(មា៉ា សា ៉ះ អ ីនី បឺរ(r)្ ូប ូង៉ា ន់ ងឌើង៉ា ន់ 
ហាចាត់ ្ ីឌ ព អូរ ាំរ បាញ៉ា ក់);  

2 ការគ្បារពធពិ្ី: 
ផ្លវបានង្វើឲ្យការគ្បារពធពិ្ីងន៉ះកាន់អឹកក្ឹក 
petasan membuat hajat itu 

semakin meriah (ងពើតាសាន់ 
ងមើមប ូវត់ ហាចាត់ អ ទីូ សឺមា៉ា រិន ងមើរីយ៉ា៉ះ); 

3 លាមក: ងទើអាកណ្តណដលមកបងនរ បរ់
ងៅកាុរចាំការ? siapa yang 

membuang hajat di kebun? 

(ស ីយ៉ា បា៉ា  យ ាំរ ងមើមប វូ ាំរ ហាចាត់ ឌិ 
ងរើប  ន?) 

1hak /ហាក/់ n 1 គ្តឹមគ្តូវ: 
ពួកងរអាចវនិិចឆ័យថាមួយណ្តយគ្តឹមគ្តូវនឹរមយួ
នកូ្ក  mereka telah dapat 

menilai mana yang hak dan 

mana yang batil (ងមើងរីកា ងទើ ៉ះ 
ដាបា៉ា ត់ ងមើនីថ្  មា៉ាណ្ត យ ាំរ ហាក់ ដាន ់
មា៉ាណ្ត យ ាំរ បាទីល); 2 សិទធ:ិ 
អាកគ្តូវណតការពារសិទធិរបស់អាក kamu 

harus membela hak-hakmu 

(កាម ូហារ ស(ស) ងមើមងបឡា ហាក់-ហាកម់ូ); 

berhak  /បឺរ(r)ហាក់/ v មានសិទធិ: 
មានមានសិទធិងឌើមបីផ្លៃ ស់បាូររាំនិតរបស់ោត់  
dia berhak untuk mengubah 



2hak                                                                                  halang, berhalangan 

 128  

pikirannya (ឌយី៉ា  បឺរ(r)ហាក់ អ  នទ ក 
ងមើរូប៉ះ ពីរីរ៉ា នញ់៉ា ) 

2hak /ហាក/់ n ណករងជើរ: 
ណសបកងជើរណដលមានណករខពស់ sepatu 

dengan hak tinggi (សឺបា៉ា ទូ ងឌើង៉ា ន់ 
ហាក់ ទីរ្គី) 

hakikat  /ហារីកាត/់ n ្មៅជាត:ិ ្មៅជាតិថ្នជីវតិ 
hakikat kehidupan (ហារីកាត់ 
ងរើ្ ីឌូបា៉ា ន់់) 

hakim  /ហារមី/ n ងៅគ្កម: 
ងៅគ្កមបានសងគ្មចផ្លអ កសវនការរ្ូតដល់ថ្ងៃអ
ងគ រអាទិតយងគ្កាយ hakim menunda 

sidang hingga Selasa depan 

(ហារីម ងមើន នដា ស ីដាាំរ ្ ីរហាា  សឺឡាសា 

ងឌើបា៉ា ន់់); 

menghakimi  /ងមើរហារមីី/  
v កាត់ងទស: 
គ្បជាពលរដាកាុរ្ូមិបានកាត់ងទសងចារលូចកាបូប
ងដាយខៃួនឯរ warga kampung 

menghakimi sendiri pencopet 

itu (វ៉ា រ(r)ហាា  កាាំព រ ងមើរហារីមី សឺនឌិរ ី
ងពើនចូប ិត អ ីទូ) 

hal  /ហាល/់ n បញ្ជា ងន៉ះ; ករែ:ី 
ជា្មៅតាខ្ុាំនឹរមនិយល់គ្សបងទប៉ា ណនាខ្ុាំនឹរង្វើឲ្យមា
នការងលើកណលរកាុរករែីងន៉ះ saya 

biasanya tidak akan setuju, 

tetapi saya akan membuat 

pengecualian dalam hal ini 

(សាយ៉ា  ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ទីដាក់ អាកាន់ សឺទូជ ូ
ងទើតាពី សាយ៉ា  អាកាន់ ងមើមប ូវត់ 
ងពើងរើជូវ៉ា លីយ៉ា ន់ ដាឡាាំ ហាល់ អ ីន)ី 

1halaman  /ហាឡាមា៉ា ន់/ n ទីធ្នៃ រ: 
ងកៅរៗកាំព រណតងលរងៅកាុរទីធ្នៃ រ anak-

anak sedang bermain di 

halaman (អាណ្តក-់អាណ្តក់ សឺដាាំរ 
បឺរ(r)មា៉ា អ ីន ឌិ ហាឡាមា៉ា ន់) 

2halaman  /ហាឡាមា៉ា ន់/ n ទាំព័រ: ទាំព័រទីមួយ 

halaman pertama (ហាឡាមា៉ា ន់ 
ងពើរ(r)តាមា៉ា ) 

halang, berhalangan  

 /បឺរ(r)ហាឡាង៉ា ន់/ v មានការអាក់ខាន; 
អរតាមាន: 
គ្បសិនងបើមានការអាក់ខានងយើរនឹរជាំរបអាកឲ្យដឹ
រ jika berhalangan, kami 

akan memberi kabar 
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(ជីកា បឺរ(r)ហាឡាង៉ា ន់ កាមី អាកាន់ ងមើមបឺរី 
កាបារ(r)); 

menghalangi  /ងមើរហាឡារី/  
v រាំរសរ៉ះ: រងយនាងន៉ះង្វើឲ្យរាំរសរ៉ះ ៃូវ truk 

itu menghalangi jalan (គ្ទរូ អ ីទូ 
ងមើរហាឡារី ចាឡាន់); 
terhalang /ងទើរ(r)ហាឡាាំរ/  
v បាាំរងដាយ: 
ការងមើលង ើញរបស់ខ្ុាំគ្តូវបានបាាំរងៅងដាយប រស់
ខពស់មាា ក់ងៅខារម ខខ្ុាំ pandanganku 

terhalang oleh pria tinggi di 

depanku (បា៉ា ន់ដាង៉ា ន់រូ ងទើរ(r)ហាឡាាំរ 
អូងល៉ះ គ្ពីយ៉ា  ទីរ្គី ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់រូ) 

haluan  /ហាលូវ៉ា ន់/ n ទិសងៅ: 
ភាៃ មៗងន៉ះយនាងហា៉ះបានផ្លៃ ស់បាូរទិសងៅ 

tiba-tiba pesawat terbang itu 

mengubah haluan (ទីបា ទីបា  

ងពើសាវ៉ា ត់ ងទើរ(r)បារ អ ីទូ ងមើរបូ៉ះ ហាលវូ៉ា ន់) 

halus  /ហាល ស(s)/ a 1 រងលារ; ម៉ាត:់ 
ណសបករងលារ kulit halus 

(រូលីតហាលូស(s)); 2 ម៉ាត់: អាំបិលម៉ាត់ 
garam halus (ហាគ រ ាំ ហាល (ស)); 

3  ណដលមិនអាចងមើលង ើញ: 
វញិ្ជា ែណដលងមើលមិនង ើញ makhluk 

halus (មា៉ា ក់ ៃុក ហាល ស(ស)); 

kehalusan  /ងរើហាលូសាន់/  
n កលលបិច: ចរិកមានកលបបិច 
kehalusan sikap (ងរើហាលសូាន់ 
ស ីកាប់) 

hamba, hamba sahaya  /ហាាំបារ(r) 
សាហាយ៉ា / n ទសករ 

hambar  /ហាាំបារ(r)/ a 1 ោៅ នរសជាត:ិ 
ស  បងន៉ះោៅ នរសជាតិងសា៉ះ sup ini 

rasanya hambar (ស  ប អ ីនី រ៉ា សាញ៉ា  
ហាាំបារ(r)); 2 សាប: រស់ជាតិសាប 
rasanya hambar (រ៉ា សាញ៉ា  
ហាាំបារ(r)) 

hambat, hambatan /ហាាំបាតាន/់  
n 1 ឧបសរគ; បញ្ជា : 
ពួកងរបានបញ្ចប់ភារកិចចងដាយរមានឧបសរគ 
mereka menyelesaikan tugas 

tanpa hambatan (ងមើងរីកា 

ងមើងញើងលើថ្សកាន់ ទូហាា ស់(ស) តាន់បា៉ា  
ហាាំបាតាន់); 
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2 ឧបសរគ; ចរនា: 
ពួកងរមិនជួបគ្បទ៉ះឧបសរគអវីង ើយងៅតាម ៃូវ 
mereka tidak menemukan 

hambatan apapun dalam 

perjalanan (ងមើងរកា ទីដាក់ 
ងមើងែើមូកាន់ ហាាំបាតាន់អាបា៉ា ព ន ដាឡាម 
ងពើរ(រ)ចាឡាណ្តន់); 

menghambat  /ងមើរហាាំបាត/់  
v 1 វាំរសរ៉ះ: 
អាកាសធ្នត អាគ្កក់បានង្វើឲ្យរាំរសរ៉ះដល់គ្បតបិតាិ
ការជួយសងស្ទងគ ៉ះ cuaca buruk 

menghambat operasi 

penyelamatan (ជវូ៉ា ចា ប ូរូរ 
ងមើរហាាំបាត ់អូងពើរ៉ា ស  ីងពើងញើឡាមា៉ា តាន់); 

2 ររាំរ; រាំរសរ៉ះ; ង្វើឲ្យសរ៉ះ: 
សាំរមង្វើឲ្យរាំរសរ៉ះដល់ចរនាទកឹទងនៃ 
sampah menghambat aliran 

sungai (ងម ើរហាាំបាត)់; 

penghambat /ងពើរហាាំបាត/់  
n ឧបសរគ; បញ្ជា : ឧបសរគចមបរ 
penghambat utama (ងពើរហាាំបាត់ 
អ ូតាមា៉ា ); 

terhambat  /ងទើរ(r)ហាាំបាត/់  
v គ្តូវបានវាំរសរ៉ះ:  

ការងស ើបអងរាតងន៉ះគ្តូវបានរាំរសរ៉ះងដាយសារការ
បាត់បរ់ថ្នឯកសារទាំរអស់របស់ករែីងន៉ះ 
penyelidikan terhambat oleh 

hilangnya semua 

dokumentasi kasus ini 

(ហាាំបាតាន់ លីស្ទសរីរ, ងមើងរកា ទីដាក់ 
ងមើងែើមូកាន់ ហាាំបាតាន់អាបា៉ា ព ន ដាឡាម 
ងពើរ(រ)ចាឡាណ្តន់) 

hambur, berhamburan  

 /បឺរ(r)ហាាំប ូរ៉ា ន/់ v 1 ខាច ត់ខាច យ; 
2 រត់ខាច ត់ខាច យ: 
ងៅងពលណដលប៉ាូលីសបានមកដល់ឧគ្កិដាជនបានរ
ត់ខាច ត់ខាច យអស់ ketika polisi 

datang, para penjahat itu lari 

berhamburan (ងរើទីកា ប៉ាូលីស  ីដាតាាំរ 
បា៉ា រ៉ា  ងពើនចាហាត់ អ ទីូ ឡារ ីបឺរ(r)ហាាំប ូរ៉ា ន់); 

menghamburkan  

 /ងមើរហាាំប ូរ(r)កាន/់ v 1 សាបគ្ពុ៉ះ; បាច: 
ការង្វើចាំការរឺគ្តូវបានចាប់ង រើមងដាយការសាប
ងគ្ពា៉ះគ្ោប់ពូជ berkebun dimulai 

dengan menghamburkan 

benih (បឺរ(r)ងរើប  ន ឌិមូថ្  ងឌើង៉ា ន់ 
ងមើរហាាំប ូរ(r)កាន ់បឺនីស(ស)); 

2 បាត់បរ; ខា៉ះខាា យ: 
វបានង្វើឲ្យខា៉ះខាា យគ្ទពយសមបតាិមរតករបស់ឪព ក
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មាា យវ ia telah 

menghamburkan harta 

warisan orang tuanya (អ ីយ៉ា  
ងទើ ៉ះ ងមើរហាាំប ូរ(r)កាន ់ហារ(r)តា វ៉ា រីសាន់ 
អូរ ាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា  ) 

hamil  /ហាមិល/ v មានថ្ រងពា៉ះ; មានរ័រ: 
នរមានថ្ រងពា៉ះងៅខា ីឬ 
មានងទើបណតនិរមានថ្ រងពា៉ះ dia hamil 

muda (ឌីយ៉ា  ហាមិល មូដា) 

hampir  /ហាាំពីរ(r)/ adv ជិតណត; ងសរើរណត: 
ោត់ជិតណតនឹរដួល dia hampir saja 

jatuh (ឌយី៉ា  ហាាំពីរ(r) សាចា ចាតូ៉ះ); 

-- saja /ហាាំពីរ(r) សាចា/ ជតិណត; ងសរើរណត: 
អាកងបើកបរមាា ក់ងន៉ះជិតណតនឹរប កមន សសមាា ក់ 
pengemudi itu hampir saja 

menabrak seseorang (ងពើងរើមូឌ ី
ហាាំពីរ(r) សាចា ងមើណ្តគ្បាក់ ងស ើងសើអូរាំរ); 

hampir-hampir /ហាាំពីរ(r)-
ហាាំពីរ(r)/ adv ងសរើរណត: ពួកងរងសរើរណតង្ៃចង្វើវ 
mereka hampir-hampir lupa 

melakukannya (ងមើងរីកា ហាាំពីរ(r)-

ហាាំពីរ(r) លូបា៉ា  ងមើឡារូកាន់ញ៉ា ); 

 

 

menghampiri  /ងមើរហាាំពីរ(r)/  
v ងៅងរៀក; ងៅជិត: ខ្ុាំងៅជិតពួកងរសាៃ ត់ៗ 
saya menghampiri mereka 

diam-diam (សាយ៉ា  ងមើរហាាំពីរ(r) 

ងមើងរីកា ឌីយ៉ា ម-ឌីយ៉ា ម) 

hancur  /ហានជ់ូរ(r)/ v ងខរចខរ;ី ណបកបាក់: 
កញ្ាក់ឡានងន៉ះបានណបកងខរចខរី kaca 

mobil itu hancur berantakan 

(កាចា មូប ៊ីល អ ីទ ូហានជ់ូរ(r) បឺរ៉ា ន់តាកាន់); 

kehancuran /ងរើហាន់ជរូ៉ា ន/់  
n ការណបកបាក់: 
អាណ្តចគ្កងន៉ះកាំព រណតធ្នៃ ក់ចូលងៅកាុរភាពណបក
បាក ់kerajaan ini jatuh ke 

dalam kehancuran (ងរើរ៉ា ចាអាន 
អ ីនី ចាទ ៉ះ ងរើ ដាឡាាំ ងរើហានជ់ូរ៉ា ន់); 

menghancurkan 

 /ងមើរហានជ់ូរ(r)កាន/់ v បាំផ្លៃ ញ; កងមរច: 
របួសបានបាំផ្លៃ ញកាីគ្សថ្មរបស់នរ cedera 

menghancurkan mimpinya 

(ចឺងឌើរ៉ា  ងមើរហាន់ជូរ(r)កាន ់មីមពញី៉ា ) 

handuk  /ហានឌ់ រ/ n កណនសរ: កណនសររូតទឹក 
handuk mandi (ហាន់ឌ រ មា៉ា ន់ឌិ)
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hangat  /ហាង៉ា ត/់ a 1 ងតា អ  នៗ: 
រំលាយអាំបិលជាមួយទឹកងតា អ  នៗ larutkan 

garam dalam air hangat 

(ឡារូតកាន់ ហាា រ៉ា ម ដាឡាាំ អាយីរ(r) 

ហាង៉ា ត់); 2 ងតា ៗ; ភាៃ មៗ: 
ងទើបានងមើលង ើញបញ្ជា ងតា ៗងៅកាុរទសសនវដាីV
ogueរួចង្ើយងៅ? sudah lihat isu 

hangat di majalah Vogue? 

(ស ូដ៉ះ លីហាត់ អ ីស  ូហាង៉ា ត់ ឌិ មា៉ា ចា ៉ះ 
វ្ូ គ្ូងវ)ី; 

kehangatan  /ងរើហាង៉ា តាន/់  
n ភាពកក់ងតា : ភាពកក់ងតា របស់អាកមាា យ 

kehangatan seorang ibu 

(ងរើហាង៉ា តាន់ សឺអូរ ាំរ អ ីប )ូ; 

menghangatkan 

 /ងមើរហាង៉ា ត់កាន/់ v ង្វើឲ្យកក់ងតា ; 
កងៅា សាច់ដ ាំ: 
វបានដែា ប់្ ួយគ្កាស់ងឌើមបីង្វើឲ្យខៃួនរបស់វមាន
ភាពកក់ងតា  ia memakai selimut 

tebal untuk menghangatkan 

tubuhnya (អ យី៉ា  ងមើមា៉ា កាអ ី សឺលីម ត 
ងទើបាល់ អ  នទ ក ងមើរហាង៉ា ត់កាន់ ទបូ  ៉ះញ៉ា ); 

penghangat /ងពើរហាង៉ា ត/់ n មា៉ា ស ីន; 
ឧបករែ៍កាំងៅ: មា៉ា ស ីន ឧបករែ៍កាំងៅបាយ 

penghangat nasi (ងពើរហាង៉ា ត់ 
ណ្តស )ី 

hanggar  /ហាាំរហាា រ(r)/ n ឃាៃ ាំរ: 
យនាងហា៉ះងន៉ះងៅកាុរឃាៃ ាំរងៅង ើយ 

pesawat itu masih di hanggar 

(ងពើសាវ៉ា ត់ អ ីទូ មា៉ា ស ី៉ះ ឌិ ហាាំរហាា រ(r)) 

hangus  /ហារ ស(s)/ v ងឆ្៉ះងខរចខរី: 
 រ៉ះរបស់នរគ្តូវបានងឆ្៉ះងខរចខរីអស់ 
rumahnya hangus (រូម៉ា៉ះញ៉ា  
ហារ ស(ស)); 

menghanguskan  /ងមើរហារ សាា ន/់ 
v ឆ្លបងឆ្៉ះងខរចខរី: 
ង្ៃើរបានឆ្លបងឆ្៉ះងខរចខរី រ៉ះមួយចាំននួ api 

menghanguskan beberapa 

rumah (អាព ីងមើរហារ សាា ន់ បឺបរឺ៉ា បា៉ា  រូម៉ា៉ះ) 

hantam, menghantam 

 /ងមើរហាន់តាាំ/ v ប ក: 
រងយនាងន៉ះបានប កក រការន័រ mobil itu 
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menghantam truk (ម៉ាបូ ៊ីល អ ីទូ 
ងមើរហាន់តាាំ គ្ទរុ); ក រកាន័រងបើកប ករងយនា 
truk itu menghantam mobil 

(គ្ទកុ អ ីទូ ងម ើរហាន់តាាំ ម៉ាបូ ៊ីល) 

hantu  /ហានទ់ូ/ n ងខាៅ ច: ងខាៅ ចកូនងកៅរ 
hantu anak kecil (ហាន់ទូ អាណ្តក់ 
ងរើជីល); 

berhantu  /បឺរ(r)ហាន់ទ/ូ v ខ្ងមាច: 
 រ៉ះមានងខាៅ ចលរ rumah berhantu 

(រូម៉ា៉ះ បឺរ(r)ហាន់ទូ); 

menghantui /ងមើរហានទ់ យ/ v លរ: 
របស់ងន៉ះបានលរកាត់ makhluk itu 

menghantuinya (មា៉ា  ៃុរ អ ីទូ 
ងមើរហាន់ទ យញ៉ា ) 

hanya  /ហាញ៉ា / adv ណតមួយ; គ្ោន់ណត; គ្តឹមណត: 
គ្ោន់ណតមួយ hanya satu (ហាញ៉ា  សាទូ) 

hanyut  /ហាញុត/ v រសាត:់ 
 រ៉ះមួយចាំនួនគ្តូវបានរសាត់អណែា តងដាយសារទឹក
ជាំនន់ beberapa rumah hanyut 

karena banjir (បឺបឺរ៉ា បា៉ា  រូម៉ា៉ះ ហាញតុ 
ការឺណ្ត បាន់ជីរ(r)); 

menghanyutkan 

 /ងមើរហាញូតកាន/់ v អូសនាំ: 
ទឹកជាំនន់បានអូសនាំ រ៉ះរបស់គ្បជាពលរដាងៅកាុរ
្ូមិ banjir menghanyutkan 

rumah-rumah penduduk desa 

(បាន់ជីរ(r) ងមើរហាញុតកាន់ រូម៉ា៉ះ-រូម៉ា៉ះ 
ព;នឌូឌ រ ងដសា) 

hapus, menghapus  /ងមើរហាព ស (s)/ 

v ល ប: 
រួរឲ្យងសាកសាា យណមនងទនណដលនរបានល បសារ
ងន៉ះងចាល sayang sekali dia 

telah menghapus pesan itu 

(សាយ ាំរ សឺកាល ីឌយី៉ា  ងទើ ៉ះ 
ងមើរហាព ស(ស) ងពើសាន់ អ ទីូ);  
នរល បឯកសាររបស់នរ 
dia menghapus berkasnya 

(ឌីយ៉ា  ងម ើរហាព ស(s) ងប ៊ីរ(r)កាសញ៉ា ); 
penghapus  /ងពើរហាព ស(s)/  

n ជ័រល ប: 
ោត់ង្ៃចយកជ័រល បងៅតាមងៅងពលគ្បលរ 
dia lupa membawa 

penghapus saat ujian (ឌយី៉ា  
លូបា៉ា  ងមើមបាវ៉ា  ងពើរហាព ស(s) សាអាត់ 
អ ូជីយ៉ា ន់);
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terhapus  /ងទើ(r)ហាព ស(s)/ v ល ប: 
សញ្ជា សមាគ ល់ងន៉ះរឺងយគ្សួលកាុរការល ប 
tanda itu dengan mudah 

terhapus (តាន់ដា អ ីទូ ងឌើង៉ា ន់ មូដ៉ះ 
ងទើរ(r)ហាព ស(s)) 

harap /ហារ៉ា ប/់ v សូមងមតាា : សូមងមតាា ររ់ចាាំ 
harap sabar menunggu (ហារ៉ា ប់ 
សាបារ(r) ងមើន រ្គ)ូ; 

berharap  /បឺរ(r)ហារ៉ា ប/់ v សរឃឹម: 
ខ្ុាំសរឃឹមថានឹរទទួលបានការងរង្វើងៅកាុរពីរស
បាា ្៍ងទៀត saya berharap 

mendapatkan pekerjaan 

dalam dua minggu ke depan 

(សាយ៉ា  បឺរ(r)ហារ៉ា ប់ ងមើនដាបា៉ា ត់កាន់ 
ងពើងរើរ(r)ចាអាន់ ដាឡាាំ ឌូវ៉ា  មិរ្គូ ងរើ  
ងឌើបា៉ា ន់់); 

harapan  /ហារ៉ា ប់បា៉ា ន់់/ n កាីសរឃឹម: 
គ្កមុរបស់ពួកងរងៅណតមានសរឃឹមឈ្ា៉ះ tim 

mereka masih memiliki 

harapan untuk menang (ទីម 
ងមើងរីកា មា៉ា ស ីស ងមើមីលីរី ហារ៉ា ប់បា៉ា ន់់ អ  នទ ក 
ងមើណ្តាំរ); 

harap-harap cemas  /ហារ៉ា ប់ 
ហារ៉ា ប់ ចឺមា៉ា ស(s)/ adv ្័យអរ; អនរ៉ះសា:  
ពួកងយើរររ់ចាាំការសងគ្មចចិតាងន៉ះយ៉ា រអនរ៉ះសា 

kami menunggu keputusan 

itu dengan harap-harap 

cemas (កាម ីងមើន រ្គូ ងរើងពើពូទសូាន់ អ ទីូ 
ងឌើង៉ា ន់ ហារ៉ា ប់-ហារ៉ា ប់ ចឺមា៉ា ស(s)); 

mengharapkan 

 /ងម ើរហារ៉ា ប់កាន់/ v សរឃឹម; ប៉ារគ្បាថាា : 
ខ្ុាំសរឃឹមថាថ្ងៃងន៉ះនឹរមានង្ៃៀរធ្នៃ ក់ saya 

harap hari ini hujan (សាយ៉ា  
ហារ៉ា ប់ ហារ ីអ ីនី ្ ូចាន់) 

hardik, menghardik  /ងមើរហារ(r)ឌរិ/  

v សាីបងនរ ស: 
ស ាំងទសខ្ុាំមិនមានបាំែរសាីបងនរ សអាកណបបងន៉ះ
ងន៉ះងទ maaf, aku tidak 

bermaksud untuk 

menghardikmu seperti itu 

(មា៉ា អា វ្ អារ ូទីដាក់ បឺរ(r)មា៉ា ក់ស  ត អ  នទ ក 
ងមើរហារ(r)ឌិរមូ សឺងពើរ(r)ទី អ ីទូ) 

harga  /ហារ(r)ហាា / n តថ្មៃ: តថ្មៃទិញដូរ 
harga komersial (ហារ(r)ហាា  
ក ណម៉ារ(r)ស ីយ៉ា ល)់;
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--  diri  /ហារ(r)ហាា  ឌិរ/ី តថ្មៃខៃួន: 
អាកគ្តូវណតរការពារតថ្មៃងលើខៃួនរបស់អាក kamu 

harus menjaga harga dirimu  

(កាម ូហារ ស(ស) ងមើនចាហាា  ហារ(r)ហាា  
ឌិរីម)ូ; 
-- miring  /ហារ(r)ហាា  មីរីរ/ តថ្មៃងថាក: 
ហារមួយងន៉ះលក់ទាំនិញកាុរតថ្មៃងថាក toko 

itu menjual barang dengan 

harga miring (តូកូ អ ទីូ ងមើនជូវ៉ា ល់ 
បារ ាំរ ងឌើង៉ា ន់ ហារ(r)ហាា  មីរីរ); 

-- pas  /ហារ(r)ហាា  បា៉ា ស/  

តថ្មៃងងរ; តថ្មៃកាំែត;់ តថ្មៃដាច់ថ្ងៃ: 
គ្កណ្តត់ងន៉ះគ្តូវបានលក់កាុរតថ្មៃដាច់ថ្ងៃ kain 

itu dijual dengan harga pas 

(កាអ ីន អ ីទូ ឌិជវូ៉ា ល ់ងឌើង៉ា ន់ ហារ(r)ហាា  
បា៉ា ស(់ស)); 

-- pasar  /ហារ(r)ហាា  បា៉ា សារ(r)/  
តថ្មៃទី ារ: 
តថ្មៃទាំនិញងៅឯតូបលក់ទាំនិញតូចៗមានតថ្មៃងថាក
ជារងៅឯទី ារ harga barang di 

bazar itu lebih murah 

daripada harga pasar (ហារ(r)ហាា   
បារ៉ា រ ឌិ បា្ារ(r) អ ីទូង ប  ៉ះ មូរ៉ា៉ះ ដារី បា៉ា ដា 

ហារ(r)ហាា  បា៉ា សារ(r)); 

berharga  /បឺរ(r)ហារ(r)ហាា /  
v ណដលមានតថ្មៃ: វរឺជាបទពិងសា្ន៍ដ៏មានតថ្មៃ 
itu adalah pengalaman yang 

sangat berharga (អ ីទូ អាដា ៉ះ 
ងពើង៉ា ឡាមា៉ា ន់ យ ាំរ សាង៉ា ត់ បឺរ(r)ហារ(r)ហាា ); 
menghargai  /ងមើរហារ(r)ថ្្ា/  
v 1  ាល់តថ្មៃឲ្យ: 
១ខ្ុាំពិតជាឲ្យតថ្មៃនូវការជួយរបស់អាក aku 

sangat menghargai 

bantuanmu (សាទូ អារ ូសាង៉ា ត់ 
ងមើរហារ(r)ថ្្ា បានទូវ៉ា ន់មូ ឌូវ៉ា  បា៉ា រ៉ា  អ) 
២អាកជាំនញបានឲ្យតថ្មៃខពស់ងៅងលើវតាុប រែងន៉ះ 
para ahli menghargai tinggi 

benda antik itu (លី ងមើរហារ(r)ថ្្ា 
ទីរ្គី ងបនដា អាន់ទីរ អ ីទ)ូ; 2 សរងសើរ;
 ាល់តថ្មៃ: ខ្ុាំស ាំសរងសើរការង្វើការរបស់ោត់ 
saya menghargai kerjanya 

(សាយ៉ា  ងម ើរហារ(r)ថ្្គ ងរើរ(r)ចាញ៉ា ); 

penghargaan  

 /ងពើរហារ(r)ហាា អាន/ n 1 តថ្មៃ; រងវ ន់: 
នរមិនសូវ ាល់តថ្មៃឲ្យតស្ទនាីសម័យងឌើមងន៉ះងទ 
dia kurang memberikan 

penghargaan terhadap musik 

klasik (ឌីយ៉ា  ររូ ាំរ ងមើមបឺរីកាន់ 
ងពើរហារ(r)ហាា អាន ងទើ(r)ហាដាប់ មូស ិរ 
កាៃ ស ិរ);  
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2  /ប ឹរហារ(r)ហាា អាន/ រងវ ន់: រងវ ន់សិសសពួណក 
penghargaan murid 

berprestasi (ប ឹរហារ(r)ហាា អាន មូរីត 
ងប ៊ីរ(r)គ្បិស(s)តាស ី) 

hari  /ហារ/ី n ថ្ងៃ: ថ្ងៃច រងគ្កាយ hari 

terakhir (ហារ ីងតើរ(r)អាក់្ីរ(r)); 

-- jadi  /ហារ ីចាឌិ/ ថ្ងៃខួប: 
ថ្ងៃខួបអាពា្៍ពិពា្ ៍hari jadi 

pernikahan (ហារ ីចាឌិ 
ងពើរ(r)នីកាហាន់); 

-- kerja  /ហារ ីងរើរ(r)ចា/ ថ្ងៃង្វើការ: 
ការងរងន៉ះនឹរគ្តូវបញ្ចប់កាុររយៈងពលគ្បាាំថ្ងៃថ្នថ្ងៃ
ង្វើការ pekerjaan ini harus 

diselesaikan dalam waktu 

lima hari kerja (ងពើងរើរ(r)ចាអាន ់
អ ីនី ហារ ស(ស) ឌិសឺងលើថ្សកាន់ ដាឡាាំ វ៉ា ក់ទូ 
លីមា៉ា  ហារ ីងរើរ(r)ចា); 

-- libur /ហារ ីលីប ូរ(r)/ ថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាក: 
ថ្ងៃណសអកជាថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាករបស់ខ្ុាំ besok  

adalah hari liburku (ណបស ក 
អាដា ៉ះ ហារ ីលីប ូរ(r)រូ); 

-- raya  /ហារ ីរ៉ា យ៉ា / ថ្ងៃប ែយ; 
ថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាក: 
ប ែយែូណអលរឺជាថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាករបស់ពួកគ្រី
សារ ន Natal adalah hari raya 

umat Kristen (ណ្តតាល់ អាដា ៉ះ 
ហារ ីរ៉ា យ៉ា  អ ូមា៉ា ត់ គ្រីងសរន); 
-- ulang tahun  /ហារ ីអ ូឡាាំរ 
តា  ្ ន/ ថ្ងៃខួបកាំងែើត: 
មសិលមិញរឺជាថ្ងៃខួបកាំងែើតរបស់ខ្ុាំ 
kemarin adalah hari ulang 

tahunku (ងរើមា៉ា រិន អាដា ៉ះ ហារ ីអ ូឡាាំរ 
តា  ្ នរូ); 

harian /ហារីយ៉ា ន/ n គ្បចាាំថ្ងៃ: 
សកមៅភាពគ្បចាាំថ្ងៃ aktivitas harian 

(អារ់ទីវតីាស់(s) ហារីយ៉ា ន); 

seharian  /សឺហារីយ៉ា ន/់ n មួយថ្ងៃងពញ: 
មួយថ្ងៃងពញខ្ុាំបានង្វើកិចចការ រ៉ះ saya 

seharian mengerjakan 

pekerjaan rumah (សាយ៉ា  
សឺហារីយ៉ា ន់ ងមើងរើរ(r)ចាកាន់ 
ងពើងរើរ(r)ចាអាន រូម៉ា៉ះ);
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sehari-hari  /សឺហារី-ហារ/ី   
n ជាងរៀររល់ថ្ងៃ; គ្បចាាំថ្ងៃ:  
ោត់បានទិញក ាំពយូទ័រសាមញ្ាមួយសគ្មាប់ងគ្បើគ្បា
ស់គ្បចាាំថ្ងៃ dia membeli komputer 

sederhana untuk keperluan 

sehari-hari (ឌីយ៉ា  ងមើមបឺល ី

រ មពយូងទើរ(r) សឺងឌើរ(r)ហាណ្ត អ  នទ ក 
ងរើងពើរ(r)លូវ៉ា ន់ សឺហារី-ហារី) 

harta  /ហារ(r)តា/ n គ្ទពយសមបតាិ: 
គ្រួសាររឺជាគ្ទពយសមបតាិណដលមិនអាចកាត់ថ្ងៃបាន 
keluarga adalah harta yang 

tak ternilai (ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា  អាដា ៉ះ 
ហារ(r)តា យ ាំរ តាក ់ងទើរ(r)នីថ្ ); 

-- karun  /ហារ(r)តា ការ ន/ កាំែប:់ 
មានពាកយចចាមអារ៉ា មជាងគ្ចើនអាំពីកាំែប់ណដលងរ
កប់ងៅកាុរ្ូមិងន៉ះ ada banyak rumor 

mengenai harta karun 

terpendam di desa itu (អាដា 

បាញ៉ា ក់ រូម៉ាូរ(r) ងមើងរើថ្ែ ហារ(r)តា ការ ន             
ងទើរ(r)ងពើនដាាំ ឌិ ងដសា អ ីទូ); 

-- pusaka  /ហារ(r)តា ពសូាកា/ 

ងករ ារិ៍មរតក: 
ណខសកងន៉ះរឺជាងករ ារិ៍មរតករបស់គ្រួសារនរ 
kalung itu adalah harta  

pusaka keluarganya  

(កាល រ អ ីទូ អាដា ៉ះ ហារ(r)តា ពូសាកា                        

ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា ញ៉ា ) 

haru, terharu /ងទើរ(r)ហារ/ូ v កាុកកាួល: 
នរកាុកកាួលងៅកាុរចិតាងដាយសារណតការទទួលដ៏ក
ក់ងតា របស់ពួកងរ dia terharu oleh 

sambutan hangat mereka 

(ឌីយ៉ា  ងទើរ(r)ហារ ូអូងល៉ះ សាាំប ូតាន់ ហាង៉ា ត់ 
ងមើងរីកា) 

harum  /ហារ ម/ a គ្កអូប: ផ្លា គ្កអូប 
bunga-bunga yang harum 

(ប ូង៉ា -ប ូង៉ា  យ ាំរ ហារ ម) 
harus  /ហារ ស(s)/ adv គ្តូវណត: 

អាកគ្តូវណតគ្បញ៉ា ប់ញុាំ អាហារនូវងពលណដលអាកខាៃ ន 
kamu harus segera makan 

saat lapar (កាម ូហារ ស ងសើង្គើរ៉ា  
មា៉ា កាន់ សាអាត់ ឡាបា៉ា រ(r)); 

seharusnya  /ងសើហារ៉ាូស(s)ញ៉ា / 
adv រួរណត: វរួរណតងរៀន dia 

seharusnya belajar (ឌយី៉ា  
ងសើហារ សញ៉ា  ងប ៊ីឡាចារ(r)) 

hasil  /ហាស ីល/ n លទធ ល: 
លទធ លងតសស ខភាពរបស់ោត់រួរជាទីងពញចិតា 
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hasil tes kesehatannya sangat 

memuaskan (ហាស ីលណតស(s)); 

ងរើងសហាតាន់ញ៉ា  សាងត់ ងមើមូវ៉ា ស(់s)កាន)់; 
-- bumi  /ហាស ីល ប ូម/ី 
 លិត លកសិកមៅ: 
ណតរឺជា លិត លមួយថ្ន លិត លកសិកមៅណដល
លអបាំ  តរបស់ឥែឌូ ងនស ី teh adalah 

salah satu hasil bumi terbaik 

Indonesia (ងត៉ះ អាដា ៉ះ សា ៉ះ សាទូ 
ហាស ីល ប ូមី ងទើរ(r)បាអ ីរ ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  ); 

berhasil  /ងបើរ(r)ហាស ីល/ v ងជារជ័យ: 
នរ
ងជារជ័យយកឈ្ា៉ះងៅងលើរួរគ្បណជររបស់នរ 
dia berhasil mengalahkan 

lawannya (ឌយី៉ា  ងប ៊ីរ(r)ហាស ីល 

ងម ើង៉ា  ៉ះកាន់ញ៉ា ); 
keberhasilan /ងរើបឺរ(r)ហាស ីឡាន/់ 
n ភាពងជារជ័យ: 
ការងជឿជាក់ងលើខៃួនឯររឺជារនៃឹ៉ះកាុរការទទួលបាន
ងជារជ័យ kepercayaan diri 

adalah kunci keberhasilan 

(ងរើងពើរ(r)ចាយ៉ា អាន ឌិរ ីអាដា ៉ះ រ នជី 
ងរើបឺរ(r)ហាស ីឡាន់); 

menghasilkan  /ងម ើរហាស ីលកាន/់ 
v 1  លិត: ងោ លិតទឹកងដា៉ះងោ sapi 

menghasilkan susu (សាពី 
ងម ើរហាស ីលកាន់ស ូស )ូ;  

2   លិត; បងរាើត: 
ទួរប ៊ីនខយល់ងរងគ្បើសគ្មាប់ លិតថាមពលអរគិសនី 
turbin angin itu digunakan 

untuk menghasilkan listrik 

(ទូរ(r)ប ៊ីន អារីន អ ីទូ ឌិ្គូណ្តកាន ់អ  នទ ក 
ងមើរហា ស ីលកាន ់លីស្ទសរីរ); 3  ាល់ ល: 
ដីងន៉ះ ាល់ លដាំណ្តាំបានលអ lahan itu 

menghasilkan tanaman yang 

 bagus (ឡាហាន់ អ ទីូ ងមើរហាស ីលកាន ់
តាណ្តាំមា៉ា ន់ យ ាំរ បា គ្ុស(ស)); 

penghasilan /ងពើរហាស ីឡាន/  
n គ្បាក់ចាំែូល: 
គ្បាក់ចាំែូលរបស់ោត់រឺគ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់ទទលួ
ទនណតប៉ា ងណ្តណ ៉ះ penghasilannya 

hanya cukup untuk makan  

(ងពើរហាស ីឡានញ៉ា  ហាញ៉ា  ជូរ ប អ  នទ ក 
មា៉ា កាន់) 

hasut, menghasut  /ងមើរហាស  ត/  
v ញុ៉ះញរ:់ 
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ោត់បានញុ៉ះញរ់គ្បជាពលរដាឲ្យគ្បគ្ពឹតាអាំងពើអន
្ិបងតយយ dia menghasut warga 

untuk bertindak anarki (ឌយី៉ា  
ងមើរហាស  ត វ៉ា រ(r)ហាា  អ  នទ ក បឺរ(r)ទីនដាក ់      
អាណ្តរ(r)រី); 

penghasut /ងពើរហាស  ត/  
n អាកញុ៉ះញរ់: 
ោត់គ្តូវបានងរកាំែត់ម ខសញ្ជា ថារឺជាអាកញុ៉ះញ
រ់ dia dicap sebagai 

penghasut (ឌីយ៉ា  ឌិចាប់ សឺបាថ្្គ 
ងពើរហាស  ត) 

hati  /ហាទ/ី n 1 ងងៃើម: ងងៃើមមាន់ hati ayam 

(ហាទី អាយ ាំ); 2 ងងៃើម; ចតិា: 
ោត់ងទើបណតខូចចិតា dia baru saja 

patah hati (ឌីយ៉ា បារ៉ាូសាចាបា៉ា តា្ហាទី); 
perhatian  /ងពើរ(r)ហាទយី៉ា ន/  
n ការយកចិតាទ កដាក:់  
ងកៅរមាា ក់ងន៉ះមិនសូវទទួលបាននូវការយកចិតាទ ក
ដាក់ពីឪព កមាា យរបស់នរង ើយ  

anak itu kurang mendapat 

perhatian dari orang tuanya  

(អាណ្តក់ អ ីទូ រូរ ាំរ ងម ើនដាបា៉ា ត់ 
ងពើរ(r)ហាទីយ៉ា នដារី អូរ ាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា ); 

hati-hati  /ហាទ-ីហាទ/ី  
adv គ្បុរគ្បយ័តា: 
អាកគ្តូវណតគ្បរុគ្បយ័តាងៅងពលងបើកបររងយនា 
kamu harus hati-hati saat 

mengendarai mobil (កាម ូ
ហារ ស ហាទី-ហាទី សាអាត់ 
ងមើងរ ើនដាថ្រ៉ាម៉ាូប ៊ីល); 

memperhatikan  

 /ងម ើមងពើរ(r)ហាទីកាន/់ v យកចិតាទ កដាក់: 
វមិនយកចិតាទ កដាក់ងរៀនសូគ្តងៅកាុរថាា ក់ងសា៉ះ:  
dia tidak memperhatikan 

pelajaran di kelas (ឌយី៉ា  ទិដាក ់
ងម ើមងពើរ(r)ហាទីកាន ងពើឡាចារ៉ា ន់ 
កឺឡាស(s)) 

haus  /ហាអ  ស(s)/ a ងគ្សកទឹក: ខ្ុាំងគ្សកទឹក 
saya haus (សាយ៉ា  ហាអ ស(s)) 

hawa, hawa nafsu  /ហាវ៉ា  ណ្ត វ្ស /ូ  
n តណ្តា ; ចាំែរ់: 
ោត់មិនអាចទបច់ាំែរ់របស់ោត់បាន 
ia tidak dapat menahan hawa 

nafsunya (អ យី៉ា  ទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ 
ងមើណ្តហាន់ ហាវ៉ា  ណ្ត វ្ស ូញ៉ា ) 

hayat  /ហាយ៉ា ត/ n ជីវិត: 
ការសិកាងពញមួយជីវតិ pendidikan



hebat hemat 

 140  

sepanjang hayat (ងពនឌិឌិកាន់ 
សឺបា៉ា ន់ចាាំរ ហាយ៉ា ត); 

menghayati  /ងមើរហាយ៉ា ទ/ី v យល់: 
ងយើរទាំរអស់ោា គ្តូវណតយល់និរអន វតា 
នូវបា៉ា ញ់ចាក់សីឡា kita semua harus 

menghayati dan 

mengamalkan Pancasila (រតីា 

សឺមូវ៉ា  ហារ ស(ស) ងមើរហាយ៉ា ទី ដាន ់
ងមើង៉ា មា៉ា ល់កាន់ បា៉ា ន់ចាស ីឡា) 

hebat  /ង្បាត់/ a អសាច រយ: រាំនិតដអ៏សាច រយ ide 

yang hebat (អ ីងដ យ ាំរ ង្បាត់); 

kehebatan  /ងរើង្បាតាន់/   
n ភាពអសាច រយ: 
ោត់មិនបានទទួលសាគ ល់ភាពអសាច រយរបស់កីឡាករ
ងន៉ះង ើយ dia tidak mengakui 

kehebatan pemain itu (ឌយី៉ា  
ទីដាក់ ងមើង៉ា រូវ ីងរើង្បាតាន់ ងពើមា៉ា អ ីន អ ីទូ) 

hektare  /្ិកតារ(r)/ n ្ិតា: ដីមួយ្ិតា 

satu hektare tanah (សាទូ 
្ិកតារ(r) តាែ៉ះ) 

hela, menghela (napas)  /ងមើរង្ឡា 

ណ្តបា៉ា ស(់s)/ v ដកដងរាើមឲ្យណវរៗ:  

គ្រូងពទយបានបងគ ប់ខ្ុាំឲ្យដកដងរាើមណវរៗ 
dokter menyuruh saya untuk 

menghela napas dalam-

dalam (ដ កងទើរ(r) ងមើញូរ ៉ះ សាយ៉ា  
អ  នទ ក ងមើរង្ឡា ណ្តបា៉ា ស់(s) ដាឡាាំ-ដាឡាាំ) 

helikopter /ង្លីក បងទើរ(r)/ n ឧទធមាភ រចគ្ក: 
ខ្ុាំលឺសងមៃរឧទធមាភ រចគ្ក aku 

mendengar suara helikopter 

(អារ ូងម ើនដឺងរ(r) ស ូវ៉ា រ៉ា  ង្លីក បងទើរ(r)) 

helm  /្ិល ិម/ n មកួស វតាិភាព: 
មួកស វតាិភាព្ាំ helm besar (្ិល ឹម 
ណបសារ(r)) 

hemat  /ង្មា៉ា ត់/ a ណដលសនសាំសាំថ្ច: 
ពួកងររឺជាអាកទិញណដលសនសាំសាំថ្ចបាំ  ត 
mereka pembeli yang hemat 

(ងមើងរីកា ងពើមបឺល ីយ ាំរ ង្មា៉ា ត់); 

menghemat  /ងមើរង្មា៉ា ត់/  
v សនសាំសាំថ្ច:  
គ្កមុ  ្ នជាងគ្ចើនបាននឹរកាំព រពាយមសនសាំសាំថ្ច
ងដាយមិនងគ្ជើសងរីសប រគលិកងៅីងទៀត banyak 

perusahaan berusaha untuk 

menghemat dengan cara 

tidak merekrut staf baru  

(បាញ៉ា ក់ ងពើរូសាហាអាន បឺរសូាហា អ  នទ ក 
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ងមើរង្មា៉ា ត់ ងឌើង៉ា ន់ ចារ៉ា  ទីដាក់ ងមើងរីររូត 
សាា ្វ បារូ) 

hendak, berkehendak  

 /បឺរ(r)ងរើ្ិនដាក/់ v ចរ:់ 
វចរ់ង្វើជាគ្រូបងគ្រៀន ia berkehendak 

menjadi guru (អ យី៉ា  
បឺរ(r)ងរើ្ិនដាក ់ងមើនចាឌិ ្គូរូ); 

kehendak /ងរើ្ិនដាក់/ n ការចរ់បាន: 
វរឺជាការចរ់បានរបស់គ្ព៉ះ itu adalah 

kehendak Tuhan (អ ីទូ អាដា ៉ះ 
ងរើ្ិនដាក ់ទូហាន់) 

hening  /ង្នីរ/ a ងសៃៀមសាៃ ត់ 
 រ៉ះងន៉ះពិតជាងសៃៀមសាៃ ត់ណមនណទន rumah 

itu sangat hening (រូម៉ា៉ះ អ ីទូ 
សាង៉ា ត់ ង្នីរ); 

keheningan  /ងរើង្នីង៉ា ន់/  
n ភាពងសៃៀមសាៃ ត់:  
ភាពងសៃៀមសាៃ ត់ងន៉ះបានង្វើឲ្យខ្ុាំអាចងផ្លា តអារមៅ
ែ៍ងៅងលើការងរ  
keheningan ini membuatku 

dapat berkonsentrasi bekerja  

(ងរើង្នីង៉ា ន់ អ ីនី ងមើមប ូវ៉ា តរូ ដាបា៉ា ត់  
 

បឺរ(r)ក នសឺនគ្តាស  ីបឺងរើរ(r)ចា) 

henti, berhenti  /ងបើរ(r)្និទី/  
v 1 ឈ្ប;់ បញ្ឈប:់ ោត់ឈ្បជ់ួកបារី dia 

berhenti merokok (ឌីយ៉ា  
ងប ៊ីរ(r)្ិនទី ងមើរ៉ាូក ក់); 2 បញ្ឈប់: 
ការ ាយវទិយុនឹរគ្តូវបញ្ឈប់ងៅងវលាងមា៉ា រដប់១២
អគ្ធ្នត siaran radio itu berhenti 

pada pukul dua belas malam 

(ស ីយ៉ា រ៉ា ន់ រ៉ា ឌិយ៉ាូ អ ទីូ ងបើរ(r)្ិនទី បា៉ា ដា 

ពូរ ល ឌូវ៉ា  បឺឡាស(់ស) មា៉ា ឡាាំ);  
3 ឈ្ប:់ ោត់ឈ្ប់ង្វើជានយក dia 

berhenti sebagai direktur 

(ឌីយ៉ា  ងបើរ(r)្ិនទី សឺបាថ្្គ ឌិងររទូរ(r)) 

heran  /ង្រ៉ា ន់/ a ភ្ាក់ង អើល: 
ខ្ុាំមានការភ្ាក់ង អើលជាខាៃ ាំរង្ត អវីបានជាឥរិយប
ងរបស់ោត់ផ្លៃ ស់បាូរយ៉ា រងន៉ះ  
saya merasa heran mengapa 

tingkah lakunya begitu 

berubah  

(សាយ៉ា  ងមើរ៉ា សា ង្រ៉ា ន់ ងមើង៉ា បា៉ា  ទីរក៉ះ  
ឡារូញ៉ា  បឺ្គីទូ បឺរូប៉ះ); 

mengherankan  /ងមើរង្រ៉ា ន់កាន់/ 
v ភ្ាក់ង អើល:  
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វមិនណមនជាដាំែឹរណដលរួរឲ្យភ្ាក់ង អើលសគ្មាប់ខ្ុាំ
ងទ itu bukan berita yang 

mengherankan buatku (អ ទីូ 
ប ូកាន់ បឺរីតា យ ាំរ ងមើរង្រ៉ា ន់កាន់ ប ូវតរ់)ូ 

hewan /ង្វ៉ា ន/់ n សតវ: សតវថ្គ្ព hewan 

buas (ង្វ៉ា ន់ ប ូវ៉ា ស(s)); សតវ hewan 

jinak (ប ៊ីណ្តតាាំរ ជីយណ្តក់) 

hias, berhias diri /បឺរ(r)្ ីយ៉ា ស(់s) 

ឌិរ/ី v ត បណតរខៃនួ: 
នរបានត បណតរខៃួនរបស់នរម នងពលងៅង្វើការ  
dia berhias diri sebelum 

pergi bekerja (ឌយី៉ា  
បឺរ(r)្ ីយ៉ា ស(s) ឌិរ ីសឺបឺល ម ងពើរ(r)្គី 
បឺងរើរ(r)ចា); 

hiasan  /្ ីយ៉ា សាន់/ n ការត បណតរ: 
ការត បណតរជញ្ជា ាំរ hiasan dinding 

(្ ីយ៉ា សាន់ ឌនិឌិរ); 

menghiasi /ងមើរ្ យី៉ា ស ី/ v ត បណតរ: 
ការរចនម៉ាូដទឹកលាបពែ័របស់ោត់រឺអាចត បណត 
រងសៀវងៅបានងគ្ចើនគ្បង្ទ desain cat 

airnya menghiasi berbagai 

buku  

(ងដសាអ ីន ចាត ់អាយីរ(r)ញ៉ា  ងមើរ្ ីយ៉ា ស  ី
បឺរ(r)បាថ្្គ ប ូរូ); 

perhiasan  /ងពើរ(r)្ យី៉ា សាន់/  
n ងគ្រឿរអលងា រ: គ្បអប់ងគ្រឿរអលងា រ 
kotak perhiasan (កូតាក់ 
ងពើរ(r)្ ីយ៉ា សាន់) 

hibur, menghibur  /ងម ើរ្ ីប ូរ(r)/  
v សបាយរីករយ: 
កមៅវិ្ ីងន៉ះពិតជាសបាយរីករយ acara itu 

sangat menghibur (អាចារ៉ា  អ ីទូ 
សាងត់ ងម ើរ្ ីប ូរ(r)); 

penghibur /ងពើរ្ បី ូរ(r)/ n សិលយៈករ: 
មន សសមួយចាំនួនបានងៅោត់ថាជាសិលយៈករដ៏អ
សាច រយងៅសតវតសទី២១ងន៉ះ beberapa 

orang menyebutnya 

penghibur terbesar abad 

kedua puluh satu (បឺបរឺ៉ា បា៉ា  អូរ ាំរ 
ងមើងញ៉ាប  តញ៉ា  ងពើរ្ ីប ូរ(r) ងទើរ(r)ណបសារ(r) 

អាបាដ ងរើឌូវ៉ា  ពូល ៉ះ សាទូ) 

hidang, hidangan  /្ ីដាង៉ា ន់/  
n មាូបអាហារ: មាបូអាហារបួស hidangan 

vegetarian (្ ីដាង៉ា ន់ ង្វង្គតារីយ៉ា ន់);
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menghidangkan  /ងមើរ្ ីដាាំរកាន/់ 
v បងគ្មើ: 
ងមច រងៅបានងរៀបចាំជាងគ្សចងឌើមបីបងគ្មើការញាំស  
បងន៉ះ koki sudah siap untuk 

menghidangkan sup itu (កូរ ី
ស ូដ៉ះ ស ីយ៉ា ប់ អ  នទ ក ងមើរ្ ីដាាំរកាន់ ស  ប 
អ ីទូ) 

hidung  /្ ីឌ រ/ n 1 គ្ចម ៉ះ 
ងដាយសារណតងគ្ោ៉ះថាា ក់ចរចរែ៍, 
គ្ចម ៉ះរបស់ោត់គ្តូវបានគ្បតិបតាិការ karena 

kecelakaan, hidungnya harus 

dioperasi (កាងរីណ្ត ងរើចឺឡាកាអាន 
្ ីឌ រញ៉ា  ហារ ស(ស)(ស) ឌអិូងពើរ៉ា ស )ី;  

2  ្  ីទ រ; គ្ចម ៉ះ គ្ចម ៉ះគ្សួច hidung 

mancung (្ ីឌ រ មា៉ា ន់ជ រ); 

hidup /្ ីឌ ប/ v 1 រស;់ មានជីវិត: 
មានអារមៅែ៍សបាយរីករយជាខាៃ ាំរណដលមានជីវ ិ
តរស់ងៅ rasanya sangat  

menyenangkan dapat hidup 

(រ៉ា សាញ៉ា  សាងត់ ងមើងញើណ្តាំរកាន់ ដាបា៉ា ត់ 
្ ីឌ ប); 

2  រស:់ 
មានណតមន សសមួយចាំនួនតូចណតប៉ា ងណ្តណ ៉ះណដលអាចរ
ស់បានងដាយោៅ នទឹករយៈងពលងលើសពីមួយសបាា
្៍ hanya sedikit orang yang 

dapat hidup tanpa air selama 

lebih dari seminggu (ហាញ៉ា  
សឺឌិរីត អូរ ាំរ យ ាំរ ដាបា៉ា ត់ ្ ីឌ ប តាន់បា៉ា  
អាយីរ(r) សឺឡាមា៉ា   ឺប  ៉ះ ដារី សឺមិរ្គ)ូ; 

3 ងបើក: 
ោត់បានងររលក់ងៅង្ើយក៏ប៉ា ណនាអាំពូលង្ៃើរងៅ
ណកបរោត់ងៅងបើកងៅង ើយ dia sudah 

tertidur, tetapi lampu di 

sampingnya masih saja hidup 

(ឌីយ៉ា  ស ូដ៉ះ ងទើរ(r)ទីឌូរ(r) ងទើតាពី ឡាាំពូ ឌិ 
សាាំពិរញ៉ា  មា៉ា ស ី៉ះ សាចា ្ ីឌ ប); 
kehidupan  /ងរើ្ ីឌ បបា៉ា ន/់ n ជីវិត; 
ការរស់ងៅ: ការរស់ងៅរបស់គ្បជាពលរដា 
kehidupan masyarakat 

(ងរើ្ ីឌូបា៉ា ន់ មា៉ា សារ៉ា កាត់) 

hijau  /្ ីចាវ/ n ពែ៌ថ្បតរ; ថ្បតរ: 
ណ ៃងបា៉ា មពែ៌ថ្បតរ apel hijau (អាងប ើល 

្ ីចាវ);
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kehijau-hijauan /ងរើ្ ចីយូវ ្ ីចយវូ៉ា ន/់ 
adv ថ្បតរ: ណ្ាកងខៀវថ្បតរ mata biru 

kehijau-hijauan (មា៉ា តា ប ៊ីរ ូ
ងរើ្ ីចយូវ-្ ីចយូវ៉ា ន់); 
menghijau  /ងមើរ្ ីចាអ /ូ   
v ណគ្បជាថ្បតរ: 
សៃឹកទាំរងន៉ះចាប់ង រើមណគ្បជាថ្បតរ daun-

daun itu mulai menghijau 

(ដាអ  ន ដាអ  ន អ ីទូ មូថ្  ងមើរ្ ីចយូវ) 
hilang  /្ ីឡាាំរ/ v 1 បាតខ់ៃួន 

ស្ទសាីមាា ក់ណដលបានបាត់ខៃួនកាលពីដប់ឆ្លា ាំម នទបីាំ  ត
គ្តូវបានង ើញ seorang perempuan 

yang hilang sepuluh tahun 

lalu akhirnya ditemukan 

(សឺអូរ ាំរ ងពើងរីមពូវ៉ា ន់ យ ាំរ ្ ីឡាាំរ សឺពូល ៉ះ 
តា  ្ ន ឡាល ូអាក់្ីរ(r)ញ៉ា  ឌិងទើមូកាន់); 

2 បាត:់ បាត់មន សស orang hilang 

(អូរាំរ ្ ីឡាាំរ); 

kehilangan  /ងរើ្ ីឡាង៉ា ន់/  
1 n បាត់បរ:់ 
ការបាត់បរ់កូនរបស់នរបានង្វើឲ្យនរមានជាំរឺធ្នៃ
ក់ទឹកចិតា kehilangan anaknya  

membuat wanita itu depresi 

(ងរើ្ ីឡាង៉ា ន់ អាណ្តក់ញ៉ា  ងមើមប ូវត់ វ៉ា នតីា 

អ ីទូ ងឌើងគ្ពើស )ី; 2 v បាត់: 
ខ្ុាំបានបាត់កាបូបល យរបស់ខ្ុាំ aku 

kehilangan dompetku (អារ ូ
ងរើ្ ីឡាង៉ា ន់ ដ មប ិតរូ); 3 v ការបាត់បរ់: 
ខ្ុាំបាត់ការបូបល យ saya kehilangan 

 dompet (សាយ៉ា  ងរើ្ ីឡាង៉ា ន់ ដ ាំប ិត); 

menghilang /ងមើរ្ ីឡាាំរ/ v បាត់ខៃួន: 
នរបានបាត់ខៃួនងដាយោៅ នតគ្មយុ dia 

menghilang tanpa jejak (ឌយី៉ា  
ងមើរ្ ីឡាាំរ តាន់បា៉ា  ងជើចាក់); 
menghilangkan 

 /ងម ើរ្ ីឡាាំរកាន/់ v 1 ង្វើឲ្យបាត់បរ់: 
វង្វើឲ្យបាត់កូនងសារឡានរបស់ខ្ុាំ dia 

menghilangkan kunci 

mobilku (ឌយី៉ា  ងម ើរ្ ីឡាាំរកាន់ រ នជ ី
ម៉ាូប ៊ីលរូ); 2  ល បបាំបាត់:  
របបអាហារងន៉ះរឺមានគ្បងយជន៍ងឌើមបីល បបាំបាត់
ជាតិព លងចញពីររកាយ diet ini 

bermanfaat untuk 

menghilangkan racun dari 
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tubuh (ឌិងយ៉ាត អ ីនី បឺរ(r)មា៉ា ន់ហាវ អាត់ 
អ  នទ ក ងមើរ្ ីឡាាំរកាន់ រ៉ា ជ ន ដារី ទូប  ៉ះ) 

hilir  /្ ីលីរ(r)/ n ណខសទឹក: ណខសទឹកទងនៃ hilir 

sungai (្ ីលីរ(r) ស ូថ្រ៉ា) 

hina /្ ីណ្ត/ a ងមើលងយ/រួរឱ្យសអប់ងខពើម: 
អាំងពើរបស់ោត់ពិតជារួរឱ្យសអប់ងខពើមខាៃ ាំរណ្តស់ 

perbuatannya sangat hina 

(ងពើរ(r)ប ូវ៉ា តាន់ញ៉ា  សាង៉ា ត់ ្ ីណ្ត); 

menghina  /ងម ើរ្ ីណ្ត/  

v គ្បមាង; ងមើលងយ: 
ោត់ងមើលងយដល់អាកសាំទនអាកងន៉ះ dia 

menghina pengemis itu (ឌយី៉ា  
ងម ើរ្ ីណ្ត ងពើងរើមីស(s) អ ីទូ) 

hindar, menghindar 

 /ងម ើរ្ិនដារ(r)/ v ងជៀសវរ; រត់ងរច: 
នររត់ងរចពីមិតារបស់នរ dia 

menghindar dari temannya 

(ឌីយ៉ា  ងម ើរ្ិនដារ(r) ដារី ងតើមា៉ា ន់ញ៉ា ); 
menghindar(i)  /ងមើរ្ ីនដារ(r)/  
v ងជៀសវរ: 
អាកងបើកយនាងហា៉ះគ្តូវចាត់វធិ្ននការសងស្ទងគ ៉ះបនរ ន់
ងឌើមបីងជៀសវរការងគ្ោ៉ះថាា ក់ pilot harus 

mengambil tindakan darurat  

 

untuk menghindar dari  

kecelakaan (ពី ុត ហារ ស(ស) 

ងមើង ាំប ៊ីល ទិនដាកាន ់ដារូរ៉ា ត់ អ  នទ ក 
ងមើរ្ ីនដារ(r) ដារី ងរើចឺឡាកាអាន); 
menghindari /មឹរ្ិនដារី/  
v ងជៀសវរពី; រត់ងរចព:ី ខ្ុាំរត់ងរចពីោត់ 
saya menghindari dia (សាយ៉ា  
ងម ើរ្ិនដារី ឌីយ៉ា ) 

hingga  /្ ីរហាា / adv រ្ូតដល:់ 
ងយើរអាចបងគ្រៀនភាសាអរ់ងរៃសងៅទីងន៉ះរ្ូតដ
ល់កគ្មិតខពស ់kami bisa 

mengajarkan bahasa Inggris 

hingga tingkat lanjut di sini 

(កាម ីប ៊ីសា ងមើង៉ា ចារ(r)កាន ់បាហាសា 

អ ីរស្ទ គ្ិស(s) ្ ិរហាា  ទិរកាត់ ឡាន់ជ ត ឌ ិ
ស ីន)ី; 
sehingga  /ងសើ្ិរហាា /  
adv រ្ូតដល;់ ដូងចា៉ះ: 
ថ្ងៃងន៉ះោត់ង្វើការណងមងមា៉ា រដូងចា៉ះោត់មិនអាចមក
បានងទ dia bekerja lembur hari 

ini sehingga tidak dapat 

datang (ឌីយ៉ា  ងប ៊ីងរើរ(r)ចា  ឹមប ូរ(r) 

ហារ ីអ ីនី ងសើ្ិរហាា  ទីដាក់ ដាបា៉ា ត ់ដាតាាំរ); 
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terhingga /ងទើរ(r)្ រីហាា /  
a មានកាំែត់:  
ចាំនួនោៅ នកាំែត់ bilangan tak 

terhingga (ប ៊ីឡាង៉ា ន់ តាក ់
ងទើរ(r)្ ីរហាា ) 

hinggap  /្ ីរហាា ប់/ v ទាំ: 
សតវគ្ពាបមួយកាលកាំព រទាំងៅងលើងកាៃ រទវ រ 
seekor burung dara hinggap 

di gerbang itu (សឺក រ(r) ប ូរូរ ដារ៉ា  
្ ីរហាា ប់ ឌិ ង្គើរ(r)បាាំរ អ ីទូ) 

hirup, menghirup  /ងមើរ្ ីរ ព/  
v គ្សូបយក: 
ដាំងែើរកាំសានារបស់ងយើរងៅជនបទរឺងឌើមបីគ្សបូ
ខយល់បរិស ទធ kami berlibur ke 

pedesaan untuk menghirup 

udara segar (កាម ីបឺរ(r)លីប ូរ(r) ងរើ 
ងពើងឌើសាអាន អ  នទ ក ងមើរ្ ីរ ព អ ូដារ៉ា  
សឺហាា រ(r)) 

hitam  /្ ីតាាំ/ a ពែ៌ងមៅ : ណសបកងជើរពែ៌ងមៅ  
sepatu hitam (ងសើបា៉ា ទូ ្ ីតាាំ) 

hitung /្ ីទ រ/ v រប់; រែន: 
ោត់អាចរែនបានយ៉ា រងលឿន  
dia dapat menghitung 

dengan cepat  

(ឌីយ៉ា  ដាបា៉ា ត់ ងម ើរ្ ីទ រ ដឺង៉ា ន់ ងជើបា៉ា ត់); 

memperhitungkan  

 /ងម ើមងពើរ(r)្ ីទ រកាន/់ v រែន; 

រប់បញ្ចូល: ខ្ុាំគ្តូវរិតបញ្ចូលតថ្មៃងសវណកលាំអរ រ៉ះ 
aku harus memperhitungkan 

biaya renovasi rumah (អារ ូ
ហារ ស ងម ើមងពើរ(r)្ ីទ រកាន់ 
ប ៊ីយ៉ា យ៉ា ងរហាវ វ៉ា ស ី រូម៉ា៉ះ); 
perhitungan  /ងពើរ(r)្ ទីូង៉ា ន់/  
n រែន; ការរែន: 
ងបើរិតងៅពួកងរមកនឹរមកដល់កាុររយៈងពលពរី
ងមា៉ា រងទៀត menurut 

perhitungannya, mereka 

akan tiba dua jam lagi (ងមើនូរ ត 
ងពើរ(r)្ ីទូង៉ា ន់ញ៉ា  ងមើងរកា អាកាន់ ទីបា ឌូវ៉ា  
ចាាំ ឡា្គ)ី 

hobi  /្ូប ៊ី/ n ចាំែរច់ាំែូលចតិា: 
ចាំែរ់ចាំែូលចិតារបស់ោត់រឺអានងសៀវងៅ 

hobinya membaca (្ូប ៊ីញ៉ា  
ងម ើមបាចា) 

hormat kami  /្ួរ(r)មា៉ា ត់ 
កាម/ី ងដាយកាីងោរពពីខ្ុាំ: ងដាយកាីងោរពពីខ្ុាំ, 
នយកសាលា hormat kami, 
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Kepala Sekolah (្ួរ(r)មា៉ា ត់ កាម,ី 
ងរើបា៉ា ឡា ងសើកូ ៉ះ); 
menghormati  /ងម ើរ្ួរ(r)មា៉ា ទី/  
v ងោរព; ណដលជាទីងោរព: 
ងយើរគ្តូវណតងោរពងលាកគ្រូអាកគ្រូ kita 

harus menghormati guru (រតីា 

ហារ ស ងម ើរ្ួរ(r)មា៉ា ទី រូរ)ូ 

hotel  /្ូណតល/ n សណ្តា ោរ: 
សណ្តា ោរផ្លា យគ្បាាំ hotel berbintang 

lima (្ ូណតលងប ៊ីរ(r)ប ៊ីនតាាំរ លីមា៉ា ) 

hubung, berhubungan 

 /ងបើរ(r)្បូ ូង៉ា ន់/ v ទក់ទរ; 
មានទាំនក់ទាំនរ: 
បញ្ជា ងន៉ះមានទាំនក់ទាំនរជាមួយងសដាកិចច 
masalah ini berhubungan 

dengan ekonomi (មា៉ា សា ៉ះ អ ីនី 
ងប ៊ីរ(r)្ូប ូង៉ា ន ់ដឺង៉ា ន ់ងអកូែូមី); 

hubungan /្ ូប ូង៉ា ន/់ n ទក់ទរ; 
ទាំនក់ទាំនរ: ជាបស់ាច់្ ម hubungan 

darah (្ ូប ូង៉ា ន់ ដារ៉ា៉ះ); 
menghubungi  /ងមើរ្ ូប ូរ/ី  
v ទក់ទរងៅ: 
ខ្ុាំមិនអាចទក់ទរោត់បានតាាំរពមីសិលមិញ aku  

tidak dapat menghubunginya 

sejak kemarin (អារ ូទីដាក់ ដាបា៉ា ត ់
ងមើរ្ ូប ូរីញ៉ា  សឺចាក់ ងរើមា៉ា រីន); 
menghubungkan 

 /ងម ើរ្ ូប  រកាន/់ v ទក់ទរ; តភាា ប់: 
សាព នសួរ៉ា មា៉ា ឌូតភាា ប់ងកា៉ះជាវ និរងកា៉ះមា៉ា ឌូរ៉ា  
jembatan Suramadu  
menghubungkan Pulau Jawa 

dan Pulau Madura (ងជយើមបាតាន ់
ស ូរ៉ា មា៉ា ឌូ ងម ើរ្ ូប  រកាន់ ពូឡាវ  ចាវ៉ា  ) 

hujan /្ ូចាន/់ n ង្ៃៀរ: ង្ៃៀរខាៃ ាំរ hujan 

deras (្ ូចាន់ ងឌើរ៉ា ស(s)); 

kehujanan  /ងរើ្ ូចាណ្តន់/ v ង្ៃៀរ; 
គ្តូវង្ៃៀរ: ខ្ុាំគ្តូវង្ៃៀរ saya kehujanan 

(សាយ៉ា  ងរើ្ ូចាណ្តន់) 

hukum  /្ ូរ ម/ n ចាប:់ សាលាចាប ់
sekolah hukum (ងសើកូ ៉ះ ្ ូរ ម); 
hukuman  /្ ូរូមា៉ា ន់/ n ចាប;់ 
ការ ានរ ងទស; ការពិន័យ; ទែឌ កមៅ: 
វទទួលការពិន័យពីឪព កមាា យរបស់វ dia 

mendapatkan hukuman dari 

orang tuanya (ឌយី៉ា  ងម ើនដាបា៉ា ត់កាន់ 
្ ូរូមា៉ា ន់ ដារី អូរ ាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា );
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~ gantung  /្ ូរូមា៉ា ន់ ហាា នទ់ រ/ 
ចាប់កាត់ងទសពយួរក: 
ចាប់កាត់ងទសពយួរកបានអន វតាងៅកាុរគ្បងទសមួ
យចាំនួន hukuman gantung 

berlaku di beberapa negara 

(្ ូរូមា៉ា ន់ ហាា ន់ទ រ បឺរ(r)ឡារូ ឌិ បឺបឺរ៉ា បា៉ា  
ងនើហាា រ៉ា  ); 
~ mati  /្ ូរូមា៉ា ន់ មា៉ា ទី/ 
ចាប់កាត់ងទសគ្បហារជីវិត: 
ឃាតករងន៉ះគ្តូវបានកាត់ងទសគ្បហារជីវតិ 
pembunuh itu dituntut 

hukuman mati (ងពើមប ូន ៉ះ អ ីទូ 
ឌិទ នទ ត ្ ូរូមា៉ា ន់ មា៉ា ទ)ី; 

~ penjara  /្ ូរូមា៉ា ន់ 
ងពើនចារ៉ា / ចាប់ដាកព់នធនោ:រ 
ចាប់ដាក់ពនធនោរបួយជីវតិ hukuman 

penjara seumur hidup (្ រូមូា៉ា ន់ 
ងពើនចារ៉ា  សឺអ ូមូរ(r) ្ ីឌ ព); 
menghukum /ងមើរ្ ូរ ម/  
v 1 ដាក់ងទស: 
គ្រូបងគ្រៀនរូបងន៉ះបានដាក់ងទសកូនសិសសរបស់
ោត់ងដាយសារណតពួកងរថ្វោា  guru itu 

menghukum murid-muridnya  

 

karena berkelahi (្គូរូ អ ីទូ  
ងមើរ្ ូរ ម មូរីដ មូរីដញ៉ា  កាងរីណ្ត 

បឺរ(r)ងរើឡា្ ី); 2 ចាប់;  ានរ ងទស; 

ពិន័យ; ដាក់ទែឌ កមៅ: 
ងៅគ្កមុ ានរ ងទសពួកងរងដាយដាក់ពនធនោររយៈ
ងពលពីរឆ្លា ាំ  hakim menghukum 

mereka dua tahun penjara 

(ហារិម ងម ើរ្ ូរ ម ងមើងរកា ឌូវ៉ា តា  ្ ន 
ប ិនចារ៉ា ) 

huni, hunian  /្ ូនីយ៉ា ន់/ n លាំងៅដាា ន: 
លាំងៅដាា នណដលផ្លស ខភាព hunian 

nyaman (្ ូនយី៉ា ន់ ញ៉ា មា៉ា ន)់; 
menghuni  /ងមើរ្ ូនី/ v រស់ងៅ: 
ពួកងររស់ងៅ រ៉ះងន៉ះមិនទន់យូរងៅង ើយងទ 
mereka belum lama 

menghuni rumah itu (ងមើងរីកា 

បឺល ម ឡាមា៉ា  ងមើរ្ ូនី រូម៉ា៉ះ អ ីទូ); 
penghuni  /ងពើរ្ ូនី/ n អាករស់ងៅ: 
អាករស់ងៅកាុរ រ៉ះណលវរ penghuni 

apartemen (ងពើរ្ ូនី អាបា៉ា រ(r)ងទើណមន) 

huruf  /្ ូរូ្វ/ n អកសរ: អកសរឡាតាាំរ huruf 

Latin (្ ូរូ្វ ឡាទីន);
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-- balok  /្ ូរូ្វ បា ុក/ អកសរ្ាំៗ; 

-- kapital  /្ ូរូ្វ កាពីតាល/់ អកសរ្ាំ; 

-- kecil  /្ ូរូ្វ ងរើជីល/ អកសរតូច 

hutan  /្ ូតាន់/ n ថ្គ្ព: ថ្គ្ពគ្តូពិច hutan 

tropis (្ ូតាន់ គ្តូពីស(s)); 

-- rimba  /្ ូតាន់ រីមបា/ ថ្គ្ពសាត: 
មានសតវថ្គ្ពជាងគ្ចើនងៅកាុរថ្គ្ពសាត 
banyak hewan liar di hutan 

rimba (បាញ៉ា ក់ ង្វ៉ា ន់ លីយ៉ា រ(r) ឌិ 
្ ូតាន់ រីមបា) 
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I  -  i 

ia   /អ ីយ៉ា , ឌីយ៉ា /  pron 1 វ(គ្បុស, 

ណដលមានអាយ តិចជារ) ; ោត(់គ្បុស, 

ណដលមានអាយ ងគ្ចើនជារ): 
វរឺជាអាកាសយននិកមាា ក់ ia seorang 

pilot (អ យី៉ា  ងស ើអូរ ាំរ ពី ុត); 2 វ; 
នរ(គ្ស ីណដលមានអាយ តិចជារ) ; ោត(់គ្ស ី

ណដលមានអាយ ងគ្ចើនជារ): 
នររឺជាកូនគ្សីរបស់ពួកងយើរ ia adalah 

putri kami (អ យី៉ា  អាដា ៉ះ ពូគ្ទ ីកាមី); 
3 វ(សតវ, វតាុ): 
ងតើមាននរណ្តង ើញងសៀវងៅរបស់ខ្ុាំងទ?ម នងន៉ះ
ខ្ុាំដាក់វងៅងលើត ងន៉ះ 

 adakah yang melihat buku 

saya? Tadi saya 

meletakkannya di atas meja  

ini (អាដាក៉ះ យ ាំរងមើលីហាត់ ប ូរូ សាយ៉ា ? 

តាឌីសាយ៉ា  ងមើងលើតាក់កាន់ញ៉ា  ឌិ អាតាស់(s) 

ងមចា អ ីនី) 

ibu  /អ ីប /ូ n មាា យ: 

នរបានងៅទិញឥវ៉ា ន់ជាមួយមាា យរបស់នរ  
 

 

 

dia berbelanja bersama 

ibunya  

(ឌីយ៉ា ងពើរ(r)ងពើឡាន់ចាងពើរ(r)សាមា៉ា អ ីព ងញើ); 
មាា យច រ ibu tiri (អ បី ូ ទីរ)ី; 

-- jari  /អ ីប ូ ចារ/ី ងមថ្ដ: 
ងមថ្ដរបស់ោត់មានរបួស ibu jarinya 

terluka (អ ីប ូ ចារីញ៉ា  ងទើរ(r)លូកា); 

-- kota  /អ ីប ូ កូតា/ រដាធ្ននី; រជធ្ននី: 
្ាការតាជារដាធ្ននីថ្នគ្បងទសឥែឌូ ងនស ី 
Jakarta adalah ibu kota 

Indonesia (ចាការ(r)តា អាដា ៉ះ អ ីប ូ 
កូតា ឥែឌូ ងនស ីយ៉ា ) 

identitas /អ ីដិនទីតាស់(s)/ n អតាសញ្ជា ែ:  
អតាសញ្ជា ែប័ែណ kartu identitas 

(ការ(r)ទូ អ ីដិនទីតាស់(s)) 

ijazah  /អ ីចា្ស៉ះ/ n សញ្ជា បគ្ត: 
សញ្ជា បគ្តបរិញ្ជា បគ្ត ijazah sarjana 

(អ ីចា្ស៉ះ សារ(r)ចាណ្ត) 
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ikal  /អ ីកាល់/ a អងា ញ;់ រួញ: 
សក់របស់នរអងា ញ ់rambutnya ikal 

(រ ាំប  តញ៉ា  អ ីកាល់) 

ikan  /អ ីកាន/់ n គ្តី: ខាៃ ញ់គ្តី minyak 

ikan (មីញ៉ា ក់ អ ីកាន់); គ្តីអាាំរ ikan 

bakar (អ ីកាន់ បាការ(r)); គ្តីងចៀន 
ikan goreng (អ ីកាន់ ្ាូណរ៉ារ); 

-- air tawar  /អ ីកាន់ អាយីរ(r) 
តាវ៉ា រ(r)/ គ្តីទឹកសាប: 
កសិដាា នចិញ្ចឹមគ្តីទឹកសាប peternakan 

ikan air tawar (ងពើងទើរ(r)ណ្តកាន់ 
អ ីកាន់ អាយីរ(r) តាវ៉ា រ(r)); 

-- asin  /អ ីកាន់ អាស ិន/ គ្តីគ្បឡាក់: 
ខ្ុាំចរ់ញាំគ្តីគ្បឡាក់សគ្មាប់អាហារថ្ងៃគ្តរ់ aku 

ingin ikan asing untuk makan 

siang (អារ ូអ ីរីន អ ីកាន់ អាស ិន អ  នទ ក 
មា៉ា កាន់ ស ីយ ាំរ); 

-- laut  /អ ីកាន់់ ឡាអ  ត/ គ្តីទឹកថ្គ្ប; 
គ្តីសម គ្ទ:  
ោត់អាណ ស ីជាមួយគ្តីសម គ្ទ  
dia alergi ikan laut  

(ឌីយ៉ា  អា ឺរ(r)្គ ី អ ីកាន់់ ឡាអ  ត) 

ikat  /អ ីកាន/់ n ចាំែរ; បាច:់ បណនៃ រីពីរបាច់ 
dua ikat sayur bayam (ឌូវ៉ា  
អ ីកាត់ សាយួរ(r) បាយ ាំ); 

-- pinggang  /អ ីកាត់ ពីរហាគ រ/ 
ណខសគ្កវ៉ា ត់: ចូរដាក់ឲ្យតឹរណខសគ្កវ៉ា ត់របស់អាក! 
kencangkan ikat pinggangmu! 

(ងកនចារកាន់ អ ីកាត់ ពីរហាា ាំរមូ); 

ikatan  /អ ីកាតាន់/  
n ចាំែរ; សមព័នធ; ចាំែរ: ចាំែរគ្រសួារ 
ikatan keluarga (អ ីកាតាន់ 
ងរើលូវ៉ា រហាា ); 

mengikat  /ងមើរីកាត់/ v ចរ: 
ក ាំចរតឹរងពក jangan mengikat 

terlalu kencang (ចាង៉ា ន់ ងមើរីកាត់ 
ងតើរ(r)ឡាល ូកិនចាាំរ); 

terikat  /ងទើរីកាត់/ v ចរ: 
ោត់គ្តូវបានងរចរងដាយចាប់របស់គ្កមុ  ្ នោត់ 
dia terikat oleh aturan 

perusahaannya (ឌយី៉ា  ងទើរីកាត់ 
អូងល៉ះ អាទូរ៉ា ន់ ងពើរូសាហាអានញ៉ា ) 
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iklan  /អ ីកាៃ ន/់ n ការ ាយពាែិជាកមៅ: 
ការ ាយពាែិជាកមៅសាីអាំពីការងគ្ជើសងរីសប រគលិក 
iklan lowongan kerja (អ ីកាៃ ន 
 ូវ៉ាូង៉ា ន់ ងរើរ(r)ចា) 

iklim  /អ ីរៃីម/ n អាកាសធ្នត ; បរិយកាស: 
បណគ្មបគ្មួលអាកាសធ្នត  perubahan 

iklim (ងពើរូបាហាន់ អ ីរៃមី) 

ikut  /អ ីរ ត/ v ចូលរួម; ងៅជាមួយ: 
ងទើខ្ុាំអាចងៅជាមួយអាកបានងទ? bolehkah 

aku ikut denganmu? (បូងល៉ះក៉ះ 
អារ ូអ ីរ ត ងឌើង៉ា ន់មូ); 
mengikuti  /ងមើរីរូទ/ី v តាម: 
ងកៅរងន៉ះតាមបរគ្សីរបស់វងៅគ្រប់ទីកណនៃរ 
anak itu mengikuti kakak 

perempuannya ke mana saja 

(អាណ្តក់អ ីទូងមើរីរូទីកាកាក់ងពើរឹមពូអាន់ងញើងរើមា៉ា
ណ្តសាចា) 

ikut serta  /អ ីរត់ងសើរ(r)តា/ v ចូលរួម: 
ជនគ្រប់រូបគ្តូវណតចូលរួមកាុរការងរស្រមន៍ងដើ
មបីសមាអ តបរិសាា ន setiap warga  

wajib ikut serta dalam kerja 

bakti membersihkan 

lingkungan  

(ងសើទីយ៉ា ប វរ(r)ហាា  វ៉ា ជយីប អ ីរ ត  

ងសើរ(r)តា ដាឡាម ងរើរ(r)ចា បាក់ទី 
ងម ើមងប ៊ីរ(r)ស ីសកាន់លីររូង៉ា ន់); 

keikutsertaan  /អ ីរ តងសើរ(r)តា, 

ងរើអ ីរ តងសើរ(r)តាអាន/ n ចូលរួម; 
ការចូលរួម: 
ោត់បានង ្ើសាំងែើសគ្មាប់ការចូលរួមកាុរការងគ្ជើ
សអាហារូបករែ៍ dia mengirimkan 

permohonan keikutsertaan 

untuk seleksi beasiswa (ឌយី៉ា  
ងមើរីរីមកាន ់ងពើរ(r)ម៉ាូ្ូណ្តន់ 
ងរើអ ីរ តងសើរ(r)តាអាន អ  នទ ក ងសើលិកស  ី
ងបៀស ីសាវ ) 

ilmu  /អ ីលម/ូ n ចាំងែ៉ះដឹរ: 
ខ្ុាំមិនមានចាំងែ៉ះដរឹខារណ ាក្ិរញ្ាវតាុងន៉ះងទ 
aku tidak memiliki ilmu 

dalam keuangan (អារ ូទីដាក់ 
ងមើមមីលីរី អ ីលមូ ដាឡាាំ ងរើអ ូវ៉ា ង៉ា ន់) 

ilmuwan  /អ ីលមូវ៉ា ន់់/ n អាកវិទាសាគ្សត: 
អាកវទិាសាគ្សតដ៏លបីលាញ ilmuwan 

terkenal (អ ីលមវូ៉ា ន់ ងទើរ(r)ងរើណ្តល់) 

imbalan  /អ ីមបាឡាន់/ n ការតបសារ: 
ោត់មិនណដលស ាំការតបសារង ើយ 
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dia tidak pernah meminta 

imbalan (ឌយី៉ា  ទីដាក់ ងពើរ(r)ែ៉ះ 
ងមើមិនតាក់ អ ីមបាឡាន់) 

imbang, berimbang  /បឺរិមបាាំរ/  
v ងសៅើោា : 
ការគ្បកួតងន៉ះមិនបានងៅងដាយរលូនងន៉ះង ើយ
ងដាយសារណតសមាភាពថ្នគ្កមុទាំរពីរមិនងសៅើោា  
pertandingan tidak berjalan 

lancar karena kedua 

kesebelasan itu tidak 

berimbang kekuatannya 

(ងពើរ(r)តាន់ឌីង៉ា ន់ ទីដាក់ បឺរ(r)ចាឡាន់ 
ឡាន់ចារ(r) កាងរីណ្ត ងរើឌូវ៉ា  
ងរើសឺបឺឡាសសាន់ អ ីទូ ទីដាក់ បឺរិមបាាំរ 
ងរើរូវ៉ា តាន់ញ៉ា ); 

seimbang  /ងសើអ ីមបាាំរ/ a ងសៅើោា :  

imigrasi  /អ ីមីស្ទហាា ស /ី n អងនា គ្បងវសន៍: 
ការិយល័យអងនា គ្បងវសន ៍ 
kantor imigrasi (កានត់ូរ(r) 

អ ីមីស្ទហាា ស )ី 

impi, impian  /អ ីមពយី៉ា ន់/់ n កាីស បនិា: 
កាីស បិនារបស់ោត់រឺចរ់កាៃ យជាមាច ស់ងជើរឯកអ កពិ
្ពងលាក impiannya menjadi 

juara dunia catur (អ ីមពយី៉ា ន់ញ៉ា  
មិនចាឌី ជូវ៉ា រ៉ា  ឌូនយី៉ា  ចាទូរ(r)); 

mengimpikan  /ងមើរីមពីកាន់/់  
v ស បិនា: 
ខ្ុាំបានស បិនាងរឿរដណដលៗរយៈងពលបីថ្ងៃងន៉ះ 
aku mengimpikan hal yang 

sama selama tiga hari ini 

(អារ ូងមើរីមពីកាន់ ហាល់ យ ាំរ សាមា៉ា  
សឺឡាមា៉ា  ទីហាា  ហារ ីអ ីនី) 

inap, menginap /ងមើរីណ្តប់/ v សាា ក់ងៅ: 
ងដាយសារណតមិនមានសាច់ញតិងៅកាុរទីគ្ករុ្ា
ការតាមិតារបស់ខ្ុាំបានមកសាា ក់ងៅកាុរ រ៉ះរបស់ខ្ុាំ 
karena tidak memiliki 

kerabat di Jakarta, temanku 

itu menginap di rumahku 

(កាងរីណ្ត ទីដាក់ ងមើមមីលីរី ងករ៉ា បាត ឌិ 
ចាការ(r)តា ងទើមា៉ា ន់រូ អ ីទូ ងមើរីណ្តប់ ឌិ 
រូម៉ា៉ះរូ);
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penginapan  /ងពើរីណ្តបា៉ា ន់់/  
n កណនៃរសាា ក់ងៅ: 
កណនៃរសាា ក់ងៅណដលមានតថ្មៃងថាក 
penginapan murah (ងពើរីណ្តបា៉ា ន់់ 
មូរ៉ា៉ះ) 

incar, incaran  /អ ីនចារ៉ា ន់/ n ងោលងៅ: 
ងោលងៅចមបរ incaran utama 

(អ ីនចារ៉ា ន់ អ ូតាមា៉ា ) 
indah  /អ ីនដ៉ះ/ a គ្សស់សាអ ត; លអ: 

ងទសភាពដ៏គ្សស់សាអ ត pemandangan 

yang indah (ងពើមា៉ា ន់ដាង៉ា ន់ យ ាំរ 
អ ីនដ៉ះ) 

informasi /អ ិន្វូរ(រ)មា៉ា ស ី/ n ព័ត៌មាន: 
គ្បព័នធព័ត៌មាន sistem informasi 

(ស ីសរិម អ ិន្វរ(r)មា៉ា ស )ី 

ingat, ingatan  /អ ីង៉ា តាន់/ n ចាាំ; 
ការចរចាាំ: ការចរចាាំរយៈងពលខៃី ingatan 

jangka pendek (អ ីង៉ា តាន់ ចាាំរកា 

ប ិនដិក); 

memperingati  /ងមើមងពើរីង៉ា ទី/  
v រំលឹក: ឥែឌូ ងនស ីរំលឹកខួបថ្ងៃឯករជយងៅថ្ងៃទី 
17 ណខសីហា Indonesia  

memperingati hari  

kemerdekaan pada 17 

Agustus (អ ិែាូ ងនស ីយ៉ា  ងម ើមងពើរីង៉ា ទី ហារ ី
ងរើងមើរ(រ)ងដកាអាន បា៉ា ដា ទូជយ ូប ៊ឺឡាស(់s) 

អា គ្ូស(s)ទូស(s)); 

memperingatkan 

 /ងមើមងពើរីង៉ា ត់កាន់/ v ងគ្កើនរំលឹក: 
ឪព កមាា យគ្តូវណតងគ្កើនរំលឹកដល់កូនៗរបស់ពួកងរ
ឲ្យគ្បរុគ្បយ័តាងៅណពលង្វើដាំងែើរឆ្ៃរកាត់ ៃូវ 
orang tua harus 

memperingatkan anak-anak 

untuk berhati-hati ketika 

menyeberang jalan (អរូ ាំរ 
ទូវ៉ា ហារ ស(s) ងម ើមងពើរីង៉ា ត់កាន់ អាណ្តក់-
អាណ្តក់ អ  នទ ក ងប ៊ីរ(r)ហាទី-ហាទីងរើទីកា 

ងមើងញើងប ៊ីរ ាំរ ចាឡាន់); 

mengingat  /ងមើរីង៉ា ត់/ v 1 ចរចាាំ: 
ងយើរគ្តូវណតចរចាាំជានិចចនូវសារៈគ្បងយជន៍ថ្នគ្ប
ងទសជាតិ kita harus selalu 

mengingat kepentingan nusa 

bangsa (រីតា ហារ ស(ស) សឺឡាលូ 

ងមើរីង៉ា ត់ ងរើងពើនទីង៉ា ន់ នូសា បាាំរសា); 

2 នឹកង ើញ; ចរចាាំ: 
នរមានអារមៅែ៍ពិបាកចតិាងៅងពលណដលនរនឹក
ង ើញង្ត ការែ៍ងន៉ះមារៗ ia merasa 

sedih jika mengingat
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peristiwa itu 

(អ ីអាងមើរ៉ា សាងសើឌី្ជីកាងមើរីងត់ងពើរីសទីវ៉ា អ ីទូ); 

mengingatkan /ងមើរីង៉ា ត់កាន/់  
v ង្វើឲ្យនឹកង ើញ: 
មិតា្កាិមាា ក់ងន៉ះង្វើឲ្យខ្ុាំនឹកង ើញអន សាវរីយ៍រប
ស់ខ្ុាំកាលពីក មារភាព taman itu 

mengingatkanku pada 

kenangan masa kecilku (តាមា៉ា ន់ 
អ ីទូ ងមើរីងត់កាន់រូ បា៉ា ដា ងរើណ្តងន់មា៉ា សា 

ងរើជីលរូ); 

peringatan /ងពើរីង៉ា តាន់/ n ការគ្ពមាន: 
សញ្ជា គ្ពមានពីងគ្ោ៉ះថាា ក់ peringatan 

tanda bahaya (ងពើរីង៉ា តាន់ តានដា 

បាហាយ៉ា ) 

ingin, ingin tahu  /អ ីរីន ងៅ/ v ចរ់ដរឹ: 
ខ្ុាំចរ់ដឹរងៅឯណ្ត រ៉ះរបស់ោត់ aku ingin 

tahu di mana rumahnya (អារូ 
អ ីរីន ងៅ ឌិ មា៉ាណ្ត រូម៉ា៉ះញ៉ា ); 

keinginan  /ងរើអ ីរីណ្តន/់ n ចរ;់ 
ការចរ់បាន; កាីគ្បាថាា : កាីគ្បាថាា ដ៏្ាំ 
keinginan yang besar 

(ងរើអ ីរីណ្តន ់យ ាំរណបសារ(r)); 

 

 

keingintahuan  /ងរើអ ីរីនតាអ វូ៉ា ន់់/  
n ការចរ់ដឹរ: 
ងកៅរតូចមានកគ្មិតថ្នការចរ់ដរឹចរ់ង ើញខពស ់

anak kecil memiliki tingkat 

keingintahuan yang tinggi 

(អាណ្តក់ ងរើជីល ងមើមមីលីរី ទីរកាត់ 
ងរើអ ីរីនតាអ ូវ៉ា ន់ យ ាំរ ទីរ្គី); 

menginginkan /ងមើរីរិនកាន/់ v ចរ;់ 
ចរ់បាន: 
បាីគ្បពនធពីនក់ងន៉ះចរ់បានកនូមាា ក់ងៅកាុរជីវតិអា
ពា្៍ពិពា្៍របស់ពួកងរ pasangan itu 

menginginkan seorang bayi 

dalam kehidupan perkawinan 

mereka (បា៉ា សាង៉ា ន់ អ ីទូ ងមើររីិនកាន់ 
ងសើអូរ ាំរ បាយ ីងរើ្ ីឌូបា៉ា ន់ ងពើរ(r)កាវណី្តន់ 
ងមើងរកា) 

ingkar, mengingkari  /ងមើរីរការី/   
v បដិងស្: 
ោត់បានពាយមការពារខៃួនងដាយបដិងស្ងលើកា
រងចាទគ្បកាន់ងៅចាំងពា៉ះោត់ ia berusaha 

membela diri dengan 

mengingkari tuduhan yang 

diberikan kepadanya (អ យី៉ា  
បឺរូសាហា ងមើមងបឡា ឌិរ ីងឌើង៉ា ន់ ងមើរីរការី 
ទូឌូហាន់ យ ាំរ ឌិបឺរីកាន់ ងរើបា៉ា ដាញ៉ា )
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ini  /អ ីន/ី pron ងន៉ះ: 
ងតើខ្ុាំអាចស ាំងមើលមួយងន៉ះបានងទ? 

bolehkah saya melihat ini? 

(ប៉ាូង ក៉ះ សាយ៉ា  ងមើលីហាត់ អ ីន?ី); 

injak, menginjak  /ងមើរីនចាក់/ v ជាន:់ 
ប រសមាា ក់ងន៉ះជាន់ងជើររបស់ខ្ុាំងដាយអងចតន 

orang itu tak sengaja 

menginjak kakiku (អរូ ាំរ អ ីទូ តាក់ 
ងសង៉ា ចា ងមើរីនចាក់ ការីរ)ូ; 

terinjak-injak  /ងទើរីនចាក់-
អ ីនចាក/់ v ជានឈ់្ៃ:ី 
ខ្ុាំមានអារមៅែ៍ថាគ្តូវបានងរជាន់ឈ្ៃីតាមរយៈការ
គ្បគ្ពឹតាិរបស់ពួកងរ  
aku merasa terinjak-injak 

atas perlakuan mereka (អារ ូ
ងមើរ៉ា សា ងទើរីនចាក់-អ ីនចាក់ អាតាស(ស)             

ងពើរ(r)ឡារូវ៉ា ន់ ងមើងរកា) 

Injil  /អ ិនជីល/  

n គ្ព៉ះរមពីររបស់អាកកាន់សាសនគ្រឹ៉ះ 

intai, mengintai /ងមើរនីថ្ត/ v តាមដាន; 
ឃាៃ ាំងមើល: 

ខ្ុាំបានង ើញប រសមាា ក់តាមឃាៃ ាំងមើល រ៉ះរបស់ពួក
ងយើរ aku melihat seorang pria  

mengintai rumah kami (អារ ូ
ងមើលីហាត់ សឺអូរ ាំរ គ្ពីយ៉ា  ងមើរនីថ្ត រូម៉ា៉ះ កាម)ី 

inti, inti sari  /អ ីនទី សារី/ n ខៃឹមសារ: 
ងទើអវីណដលជាខៃឹមសារថ្នងរឿរងន៉ះ apa inti 

sari cerita itu? (អាបា៉ា  អ ីនទី សារ ី
ចឺរីតា អ ីទូ) 

intim  /អ ីនទមី/ a សាិទធសាា ល: 
ពួកងរងមើលងៅពិតជាសាិទធសាា លោា ខាៃ ាំរណ្តស់ 

mereka terlihat sangat intim 

(ងមើងរកា ងទើរ(r)លីហាត់ សាង៉ា ត់ អ ិនទិម) 

intip, mengintip /ងមើរីនទីប/ v លួចងមើល: 
ណកៅរគ្បសុមាៅ ក់ងន៉ះលួចងមើលតាមគ្បងហារងសារ 
anak laki-laki itu mengintip 

melalui lubang kunci (អាណ្តក់ 
ឡារី-ឡារី អ ទីូ ងមើរីនទiប ងមើឡាល យ 

 ូបាាំរ រ នជី) 

irama  /អ ីរ៉ា មា៉ា / n ចងវ ក:់ 
ចងវ ក់ងប៉ះដូរមិន្មៅតា irama jantung 

tak  normal (រីតៅឺ ចាន់ទ រ តាក ់
ែរមា៉ា ល)់ 

iri  /អ ីរ/ី a គ្ចណែន: 
មិនគ្តូវគ្ចណែននិរភាពងជារជ័យរបស់អាកដថ្ទ
ង ើយ jangan iri dengan 
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keberhasilan orang lain 

(ចាង៉ា ន់ អ ីរ ីងឌើង៉ា ន់ ងរើបឺរ(r)ហាស ីលឡាន់ 
អូរ ាំរ ឡាអ ីន) 

iring, mengiringi  /ងមើរីរីរី/ v រួមដាំងែើរ; 
អមដាំងែើរ: 
ោត់ណតរណតអមដាំងែើរងៅហាវ យរបស់ោត់ងទ៉ះ
ងៅទីណ្តក៏ងដាយ dia selalu 

mengiringi atasannya ke 

mana pun (ឌយី៉ា  សឺឡាលូ ងមើរីរីរី 
អាតាសាន់ញ៉ា  ងរើ មា៉ាណ្តព ន) 

iris, mengiris  /ងមើរីរីស(s)/ v ហាន;់ ងចៀ: 
ខ្ុាំហានស់ាច់គ្កាស់ងពក aku mengiris 

daging terlalu tebal (អារ ូ
ងមើរីរីស(s) ដា គ្ិរ ងទើរ(r)ឡាល ូងទើបាល់) 

irit  /អ ីរីត/ a សនសាំសាំថ្ច: ក ាំសនសាំសាំថ្ចងពក 
jangan terlalu irit (ចាង៉ា ន់ 
ងទើរ(r)ឡាល ូអ ីរីត) 

isap  /្ ីសាប/់ v ជញ្ាក;់ បឺត: 
ទរកងន៉ះជញ្ាក់ងមថ្ដរបស់វ bayi itu 

mengisap ibu jarinya (បាយ ី អ ីទូ 
ងមើរ ីសាប់ អ ីប ូ ចារីញ៉ា ); 

 

 

mengisap  /ងមើរីសាប/់  
v បឺត; ជក;់ គ្សូប:  
ោត់បានកអកបនរ ប់ពីោត់បានគ្សូបណ សរបារីរួច 
dia terbatuk setelah dia 

mengisap asap rokok (ឌយី៉ា  
ងទើរ(r)បាទ រ សឺងទើ ៉ះ ឌីយ៉ា  ងមើរីសាប់ 
អាសាប់ រ៉ាូក ក) 

isi  /អ ីស /ី n អវីណដលមានងៅកាុរ: 
ខ្ុាំមិនយល់ពីអវីណដលមានងៅកាុរងសៀវងៅងន៉ះង ើយ 

aku tidak memahami isi buku 

itu (អារ ូទីដាក់ ងមើមា៉ា ហាាំមី អ ីស  ីប ូរូ អ ីទូ); 

berisi  /បឺរ(r)អ ីស /ី v មាន: 
ង្សជាៈងន៉ះមិនមានជាតិអាល់ក លងន៉ះងទ 
minuman itu tidak 

mengandung alkohol (មីន មមា៉ា ន់ 
អ ីទូ ទីដាក់ ងមើង៉ា ន់ឌ រ អាល់កូ្ល); 

mengisi  /ងមើរីស ី/ v បាំងពញ; 

សាយង្ឿយ: 
ងៅងពលណដលោត់បានមកដល់កៃិនទឹកអប់បាន្ាំ
ងពញបនរប់ saat dia tiba, bau 

harum dengan segera 

mengisi ruangan (សាអាត់ ឌយី៉ា  
ទីបា បូវ ហារ ម ងឌើង៉ា ន់ សឺហាា រ៉ា  ងមើរីស ី 
រូវ៉ា ង៉ា ន់) 
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istimewa  /អ ីសរីងមវ៉ា / a ពិងសស: 
ការត មណតរការពិងសស penampilan  

istimewa (ងពើណ្តាំពឡីាន់ អ ីសរីងមវ៉ា ); 
mengistimewakan /ងមើរីសរីងមវ៉ា កា
ន់់/ v ង្វើឲ្យពិងសស; ងលើកតងមាើន: 
ក ាំងលើកតងមាើនសគ្មាប់កូនណតមាា ក់ jangan 

mengistimewakan hanya satu 

orang anak (ចាង៉ា ន់ ងមើរីសរីងមវ៉ា កាន់ 
ហាញ៉ា  សាទូ អូរ ាំរ អាណ្តក់) 

istirahat, beristirahat 

/បឺរីសរីរ៉ា ហាត/់ v សគ្មាក: 
នរគ្តូវការសគ្មាកងៅ រ៉ះ dia perlu 

beristirahat di rumah (ឌយី៉ា  
ងពើរ(r)លូ បឺរីសរីរ៉ា ហាត់ ឌិ រូម៉ា៉ះ); 

peristirahatan /ងពើរីសរីរ៉ា ហាតាន់់/  
n កណនៃរសគ្មាក: 
ពួកងយើរកាំព រណតណសវររកកណនៃរសគ្មាកមួយដស៏ៃប់
សាៃ ត់ kami mencari 

peristirahatan yang sunyi 

(កាម ីងមើនចារី ងពើរីសរីរ៉ា ហាតាន់ យ ាំរ ស ូញី) 

istri  /អ ីស្ទសរី/ n ្រិយ; គ្បពនធ: 
្រិយរបស់អាកពិតជាគ្សស់សាអ តនិរណងមទាំរចិតា
លអងទៀត  

istrimu sangat cantik dan 

baik hati (អ ីស្ទសរីមូ សាង៉ា ត់ ចានទ់ីរ ដាន ់
បាអ ីរ ហាទី) 

isyarat  /អ ីសា៉ា រ៉ា ត់/ n សញ្ជា : ភាសាសញ្ជា  
bahasa isyarat (បាហាសា អ ីសារ៉ា ត់) 

itu  /អ ទីូ/ pron ងន៉ះ: 
្គីតាងន៉ះពិតជាមានតថ្មៃថ្ងៃណមន gitar itu 

sangat mahal (្គីតារ(r) អ ីទូ 
សាង៉ា ត់ មា៉ា ហាល់) 

iya  /អ ីទ/ូ adv បាទ; ចាស: 
ងទើកាបូបងន៉ះជារបស់អាកឬ?"បាទ/ចាស" 

"Apa tas ini milikmu?" "Iya" 

(អាបា៉ា  តាស់(ស) អ ីនី មីលីរមូ? "អ យី៉ា ") 

izin  /អ ី្សិុន/ n ការអន ញ្ជា ត: ការអន ញ្ជា តការងរ 
izin kerja (អ ី្សិុន ងរើរ(r)ចា); 
mengizinkan  /ងមើរី្សិុនកាន់់/  
v អន ញ្ជា ត: 
ប៉ាូលីសមិនអន ញ្ជា តឲ្យរងយនាចូលងៅកាុរតាំបន់
ងន៉ះងទ polisi tidak mengizinkan 

mobil memasuki daerah itu 

(ប៉ាូលីស  ីទីដាក់ ងមើរី្សិុនកាន់ មូប ៊ីល 

ងមើមា៉ា ស ូរី ដាងអរ៉ា៉ះ អ ីទូ) 
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J  -  j 

jabat, menjabat tangan 

 /ងមើនចាបាត់ តាាំង៉ា ន់់/ v ចាប់ថ្ដ: 
ោត់ចាប់ថ្ដរបស់ខ្ុាំយ៉ា រណែន dia 

menjabat tanganku erat-erat 

(ឌីយ៉ា  ងមើនចាបាត់ តាង៉ា ន់រូ ងអរ៉ា ត់-ងអរ៉ា ត់); 
pejabat  /ងពើចាបាត/់ n មស្ទនា:ី 
មស្ទនាីសាំខាន ់pejabat penting 

(ងពើចាបាត់ ប ិនទរិ) 
jadi, menjadi  /ងមើនចាឌី/ v កាៃ យជា: 

ោត់គ្តូវបានណតរតាាំរជាអន គ្បធ្នន្ិបតី ia 

diangkat menjadi wakil 

presiden (អ ីយ៉ា  ឌិអាាំរកាត់ ងមើនចាឌ ី
វ៉ា រីល ងគ្ពស ីដិន); 

terjadi  /ងទើរ(r)ចាឌ/ី v ងកើតង ើរ: 
អវីទាំរអស់បានងកើតង ើរយ៉ា រឆ្លប់រ្័ស 

semua terjadi begitu cepat 

(សឺមូវ៉ា  ងទើរ(r)ចាឌិ បឺ្គីទូ ចឺបា៉ា ត់) 

jadwal  /ចាដាវ ល/់ n កាលវិភារ; តាររ; 
កមៅវិ្ី: កមៅវិ្ ីរបស់ខ្ុាំមមាញឹកងៅកាុរសបាា ្៍ងន៉ះ 
jadwalku padat minggu ini 

(ចាដាវ ល់រូ បា៉ា ដាត់ មិរ្គូ អ ីនី); 

-- acara /ចាដាវ ល អាចារ៉ា / តាររកមៅវិ្:ី 
តាររកមៅវិ្ ីទូរទសសន៍ jadwal acara 

televisi (ចាដាវ ល ់អាចារ៉ា  ងតង ្វីស ី) 

jaga, menjaga  /ងមើនចាហាា / v ការពារ; 
ងមើលណងរ: 
ខ្ុាំគ្តូវងមើលណងបអូនរបស់ខ្ុាំងៅច រសបាា ្៍ងន៉ះ 
aku harus menjaga adikku 

akhir pekan ini (អារ ូហារ ស(ស) 

ងមើនចាហាា  អាឌិររ ូអាក់្ីរ(r) ងពើកាន់ អ ីនី); 

penjaga /ងពើនចាហាា / n ឆ្លៅ ាំ; អាកការពារ; 
អាកសនាិស ខ: 
ពួកងរចិញ្ចឹមសតវណឆ្ាសគ្មាប់ជាឆ្លៅ ាំការពារ រ៉ះរបស់
ពួកងរ mereka memelihara 

anjing sebagai penjaga 

rumah mereka (ងមើងរកា ងមើងមើលីហារ៉ា  
អាន់ជិរ សឺបាថ្្គ ងពើនចាហាា  រូម៉ា៉ះ) 

jagung  /ចា្គុរ/ n ងពាត: ងពាតលីរ 
jagung berondong (ចា្គុរ 
បឺរ៉ា នដ រ)
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jahat  /ចាហាត/់ a អាគ្កក់: 
មន សសមាៅ ក់ងន៉ះចិតាអាគ្កក់ណ្តស់ោត់ចូលចិតាងមើ
លងយអាកណដលទន់ងខាយ orang itu 

jahat hatinya, suka sekali 

menghina orang yg tidak 

mampu (អូរ ាំរ អ ីទូ ចាហាត់ ហាទញី៉ា  
ស ូកា សឺកាល ីងមើរ្ ីណ្ត អូរ ាំរ យ ាំរ ទីដាក់ 
មា ាំពូ); 

kejahatan  /ងរើចាហាតាន់់/  
n ឧគ្កិដាកមៅ: 
អគ្តាឧគ្កិដាកមៅបានងកើនង ើរកាុររយៈងពលច រ
ងគ្កាយងន៉ះ angka kejahatan 

meningkat akhir-akhir ini 

(អាាំរកា ងរើចាហាតាន់ ងមើនិរកាត់ អាក់្ីរ(r) 

អាក់្ីរ(r) អ ីនី); 
penjahat  /ងពើនចាហាត/់ n ជនអាគ្កក;់ 
ឧគ្កិដាជន; មន សសអាគ្កក់: 
មានជនអាគ្កក់ជាងគ្ចើនងៅកាុរតាំបន់ងន៉ះ 
banyak penjahat di daerah 

itu (បាញ៉ា ក់ ងពើនចាហាត់ ឌ ិដាងអរ៉ា៉ះ អ ីទូ); 

~ perang  /ងពើនចាហាត់ 
ងពើរ ាំរ/ ឧគ្កិដាជន់សស្ទងគ ម: 
ឧគ្កិដាជនសស្ទងគ មនឹរគ្តូវកាត់ងទសងៅត លាការអ
នារជាតិ penjahat perang akan  

disidang di pengadilan 

internasional  

(ងពើនចាហាត់ ងពើរ ាំរ អាកាន់ ឌិស ីដាាំរ ឌិ 
ងពើរង៉ា ឌីឡាន់ អ ីនងទើរ(r)ណ្តស ីយ៉ាូណ្តល)់ 

jahe /ចាង្/ n ខ្ ី
jahit, menjahit  /ងមើនចា្ តី/ v ងដរ: 

ោត់ងដរសងមៃៀកបាំពាក់របស់ោត់ខៃួនឯរ dia 

menjahit bajunya sendiri 

(ឌីយ៉ា  ងមើនចា្ ីត បាជូញ៉ា  សិនឌិរី) 

jajah, jajahan  /ចាចាហាន់់/  
n អាណ្តនិរម: អតីតអាណ្តនិរម bekas 

jajahan (បឺកាស់(s) ចាចាហាន់); 

menjajah  /ងមើនចាចយ៉ា៉ះ/  
v ដាក់អាណ្តនិរម: 
្ូ រ់ធ្នៃ ប់ដាក់អាណ្តនិរមងលើគ្បងទសឥែឌូ ងន
ស  ីBelanda pernah menjajah 

Indonesia (បឺឡាន់ដា ងពើរ(r)ែ៉ះ 
ងមើនចាចយ៉ា៉ះ ឥែាូ ងនស ីយ៉ា ) 

jajak, jajak pendapat  /ចាចាក់ 
ងពើនដាបា៉ា ត់/ n ការសររ់មតិ: 
គ្បព័នធ សពវ ាយបានង្វើការសររ់មតិងៅងលើការ
ងបា៉ះងឆ្លា តណដលនិរខិតជិតមកដល់ងន៉ះ media 
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mengadakan jajak pendapat 

tentang pemilu mendatang 

(ងមឌីយ៉ា  ងមើង៉ា ដាកាន់ ចាចាក់ ងពើនដាបា៉ា ត់ 
តិនតាាំរ ងពើមីលូ) 

jajan, jajanan  /ចាចាណ្តន/់  
n អាហារសគ្មន់; ន ាំ: 
ខ្ុាំជា្មៅតាញុាំ អាហារសគ្មន់ងៅងពលយប់ aku 

biasa makan jajanan pada 

malam hari (អារ ូប ៊ីយ៉ា សា មា៉ា កាន់ 
ចាចាណ្តន់ បា៉ា ដា មា៉ា ឡាាំ ហារ)ី; 

~ pasar  /ចាចាណ្តន់ 
បា៉ា សារ(r)/ ន ាំប រែ: 
ងៅ ាររគ្តីមានលក់ន ាំប រែជាងគ្ចើន di 

pasar malam banyak jajanan 

pasar dijual (ឌិ  បា៉ា សារ(r) មា៉ា ឡាាំ 
បាញ៉ា ក់ ចាចាណ្តន់ ឌិជវូ៉ា ល់) 

jajar, berjajar  /បឺរ(r)ចាចារ(r)/  
v ជាជួរ: 
គ្បជាជនបានឈ្រជាជួរងៅតាមដរ ៃូវណដលមានកបួ
នណ្រកាត ់penduduk berdiri 

berjajar sepanjang jalan yg 

dilalui pawai (ងពើនឌូឌ រ បឺរ(r)ឌិរ ី
បឺរ(r)ចាចារ(r) សឺបា៉ា ន់់ចាាំរ ចាឡាន់ 
យ ាំរ ឌិឡាល យ បា៉ា ថ្វ៉ា); 

sejajar  /សឺចាចារ(r)/ a 1 គ្សបោា : 
បនរ ប់គ្សប garis sejajar (ហាា រីស(s) 

សឺចាចារ(r)); 2 ងសៅើោា : 
តាំណែររបស់ពួកងររឺងសៅើោា  kedudukan 

mereka sejajar (ងរើឌូឌ កាន់ ងមើងរកា 

សឺចាចា(r)) 

jaksa  /ចាក់សា/ n គ្ព៉ះរជអាជ្ា: 
គ្ព៉ះរជអាជ្ាជានិចចជាកាលណតរណតងមើរមាត់ងៅងព
លសវនកា jaksa itu selalu 

tampak tangguh saat sidang 

(ចាកស់ា អ ីទូ សឺឡាលូ តាាំបា៉ា ក់ តាាំរ គ្ុ៉ះ 
សាអាត់ ស ីដាាំរ); 

kejaksaan  /ងរើចាកស់ាអាន/  
n ត លាការ 

jakun  /ចារ ន/ n ណ ៃងបា៉ា មអាដាាំ 

jala /ចាឡា/ n មរ; អនួ; ថ្សប; 
ឳបករែ៍ចាប់គ្តី: ឳបករែ៍ចាប់គ្តី  jala 

ikan (ចាឡា អ ីកាន់) 

jalan  /ចាឡាន់/ n  ៃូវ; វិងី; ងាល:់ 
ប រសមាា ក់ឈ្រងៅចងញ្ាើម ៃូវ seorang 

pria berdiri di pinggir jalan 



jalan jalan 

 164  

(សឺអូរ ាំរ គ្ពីយ៉ា  បឺរ(r)ឌិរ ីឌិ ពីរ្គីរ(r) 

ចាឡាន់); 

-- bebas hambatan   /ចាឡាន់ 
ងបបាស់(s) ហាាំបាតាន់់/ យនាបង; 
 ៃូវងបើកបរងសរី: 
ចូរគ្បរុគ្បយ័តាចាំងពា៉ះការងបើកបរងៅងលើយនាបង 
berhati-hatilah berkendaraan 

di jalan bebas hambatan 

(បឺរ(r)ហាទី-ហាទី ៉ះ បឺរ(r)កិនដារ៉ា អាន ឌិ 
ចាឡាន់ ងបបាស់(s)); 

-- belakang   /ចាឡាន់ 
បឺឡាកាាំរ/  ៃូវកាត;់ 

-- buntu  /ចាឡាន់ ប  នទ/ូ  ៃូវទល:់ 
ងយើរគ្តូវណតគ្តលប់ងគ្កាយវញិងដាយសារណតជួបនឹរ
 ៃូវទល ់kami harus berbalik 

arah karena menemui jalan 

buntu  (កាម ីហារ ស(ស) បឺរ(r)បាលីរ 
អារ៉ា៉ះ កាងរីណ្ត ងមើងនម យ  ចាឡាន់ ប  នទូ); 
ពួកងយើរមិនគ្ពមច ៉ះចាញ់ង ើយសូមបីណតោៅ ន ៃូវក៏
ងដាយ kami tidak akan 

menyerah meski menghadapi 

jalan buntu 

(កាម ីទីដាក់ អាកាន់ ងមើងញើរ៉ា៉ះ ណមសគី  
 

ងមើរហាដាប់ពី ចាឡាន់ ប  នទូ); 

-- keluar /ចាឡាន់ ងរើលូវ៉ា (r)/  ៃូវងចញ: 
ខ្ុាំមិនអាចរកង ើញ ៃូវងចញពីភាពវលិវល់ងន៉ះបាន
ង ើយ  aku tidak bisa 

menemukan jalan keluar dari 

labirin ini (អារ ូទីដាក់ ប ៊ីសា 

ងមើងនើមូកាន់ ចាឡាន់ ងរើលូវ៉ា (r) ដារី ឡាប ៊ីរីន 
អ ីនី); 

-- layang  /ចាឡាន់ ឡាយ ាំរ/ 
 ៃូវអាកាស: 
រងយនាខ្ុាំគ្សាប់ណតភាៃ មៗរលត់ងៅងលើ ៃូវអាកាស 

mobilku mendadak berhenti 

di jalan layang (ម៉ាបូ ៊ីលរូ ងមើនដាដាក ់
បឺរ(r)្ិនទី ឌិ ចាឡាន់ ឡាយ ាំរ); 

-- pikiran  /ចាឡាន់ ពីងរៀរ(r)រ៉ា ន/់ 
រាំនិត: ខ្ុាំមិនយល់ពីរាំនតិរបស់ោត់ង ើយ aku 

tidak memahami jalan 

pikirannya (អារ ូទីដាក់ ងមើមា៉ា ហាាំមី 
ចាឡាន់ ពរីីរ៉ា នញ់៉ា ) 

-- pintas  /ចាឡាន់ ពីនតាស/  ៃូវកាត់: 
ពួកងយើរង្វើដាំងែើរតាម ៃូវកាត់ងឌើមបីងៅសាលា 



jalan jalan 

 165  

kami mengambil jalan pintas 

menuju sekolah (កាមី ងមើង ាំប ៊ីល 

ចាឡាន់ ពនីតាស់(ស) ងមើនូជូ សឺកូ ៉ះ); 

-- raya  /ឡាន់ រ៉ា យ៉ា / មហាវិងី;  ៃូវជាតិ: 
មានងគ្ោ៉ះថាា ក់ចរចរែ៍មួយងកើតង ើរងៅងលើម
ហាវងិ ីada kecelakaan terjadi 

di jalan raya (អាដា ងកចឺឡាកាអាន 
ងទើរ(r)ចាឌី ឌ ិចាឡាន់ រ៉ា យ៉ា ); 
-- tol  /ចាឡាន់ ត ល/  ៃូវងលឿន: 
ោត់ងបើកបររងយនាយ៉ា រងលឿនងៅងលើ ៃូវងលឿន 
dia mengemudikan mobil 

dengan kencang di jalan tol 

(ឌីយ៉ា  ងមើងរើមូឌីកាន ់មូប ៊ីល ងឌើង៉ា ន់ កិនចាាំរ 
ឌិ ចាឡាន់ ត ល ); 

berjalan  /បឺរ(r)ចាឡាន/់ v ងឌើរ: 
នរងឌើរងដាយងងៅើរងជើររយៈងពលពីរងមា៉ា រ dia 

berjalan kaki selama dua jam 

(ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ចាឡាន់ ការី សឺឡាមា៉ា  ឌូវ៉ា  
ចាាំ); 

jalanan /ចាឡាណ្តន/់ n  ៃូវ; វិង;ី ងាល:់ 
ងកៅរតាមចិងញ្ាើម ៃូវ  

anak jalanan (អាណ្តក់ ចាឡាណ្តន់) 

menjalani  /ងមើនចាឡាន/ី v ង្វើ: 
ពួកងរបាន្វការបញ្ចប់នូវរយៈងពលសាកលបរ 
mereka telah menjalani masa 

percobaan (ងមើងរកា ងទើ ៉ះ 
ងមើនចាឡានី មា៉ា សា ងពើរ(r)ចូបាអាន់); 

menjalankan  /ងមើនចាឡាន់កាន់/់  
v ង្វើ: 
រល់ប រគលិកទាំរអស់គ្តូវណតង្វើកិចចការងរៀរៗខៃួន 
tiap karyawan harus 

menjalankan tugas masing-

masing (ទីយ៉ា ប ការ(r)យ៉ា វ៉ា ន់ ហារ ស(s) 

ងមើនចាឡាន់កាន់ ទូហាា ស់(ស) មា៉ា ស ិរ-
មា៉ា ស ិរ); 

perjalanan  /ងពើរ(r)ចាឡាន់ណ្តន/់  
n ដាំងែើរ: 
វមានងគ្ោ៉ះថាា ក់ចរចរែ៍កាុរដាំងែើរងឆ្លព ៉ះងៅកាន់
ទីគ្ករុ្ាការតា ia mendapat 

kecelakaan dalam perjalanan 

ke Jakarta (អ យី៉ា  ងមើដាបា៉ា ត់ 
កឺចឺឡាកាអាន ដាឡាាំ ងពើរ(r)ចាឡាន់ណ្តន ់ងរើ 
ចាការ(r)តា); 

sejalan  /សឺចាឡាន់/ a ដូចោា ; 
 ៃូវណតមួយ:
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ការរិតរបស់ពួកងររឺណតរណតដូចោា  
pemikiran mereka selalu 

sejalan (ងពើមីរីរ៉ា ន់ ងមើងរកា សឺឡាលូ 

សឺចាឡាន់) 

jalur /ចាលូរ(r)/ n  ៃូវ:  ៃូវងលឿន jalur 

cepat (ចាលូរ(r) ចឺបា៉ា ត់ ) 

jam   /ចាាំ/  n ងមា៉ា រ: 
ការង្វើដាំងែើរងន៉ះគ្តូវចាំណ្តយងពលងវលាបីងមា៉ា រ
ងដាយងងៅើរងជើរ perjalanan itu 

memakan waktu tiga jam 

berjalan kaki (ងពើរ(r)ចាឡាណ្តន់ 
អ ីទូងមើមា៉ា កាន់ វ៉ា ក់ទូ ទហីាា ចាាំ ងប ៊ីរ(r)ចាឡាន់ 
ការ)ី; 
-- dinding /ចាាំ ឌនិឌិរ/ 
ន ិកាពយួរជញ្ជា ាំរ: 
ន ិកាពយួរជញ្ជា ាំរងន៉ះអត់ងឌើរ jam 

dinding itu mati (ចាាំ ឌនិឌិរ អ ីទ ូ
មា៉ា ទី); 

-- tangan  /ចាាំ តាាំង៉ា ន់/់ ន ិកាថ្ដ: 
ខ្ុាំទទួលបានន ិកាងៅីពីឪព កមាា យរបស់ខ្ុាំ aku 

memperoleh jam tangan baru 

dari orang tua (អារូ 
ងមើមងពើរ(r)អូងល៉ះ ចាាំ បារូ ដារី អូរ ាំរ ទូវ៉ា ) 

jamak  /ចាមា៉ា ក/់ 1 n ព្ វចនៈ 
ពាកយព្ វចនៈ kata jamak (កាតា 

ចាមា៉ា ក់); 2 a ្មៅតា: វរឺជាងរឿរ្មៅតា itu 

adalah hal yang jamak (អ ីទូ 
អាដា ៉ះ ហាល់ យ ាំរ ចាមា៉ា ក់) 

jambak, menjambak  /ងមើនចាាំបាក់/ 
v ទញ: នរទញសក់របស់ខ្ុាំ dia 

menjambak rambutku (ឌីយ៉ា  
ងមើនចាាំបាក់ រ ាំប  តរូ) 

jambang, jambangan /ចាាំបាង៉ា ន់/់  
n ងូ: ងូផ្លា  jambangan bunga 

(ចាាំបាង៉ា ន់ ប ូង៉ា ) 

jamin /ចាមនី/ v ធ្នន: 
ខ្ុាំធ្ននោត់អាចទ កចិតាបាន aku jamin 

dia dapat dipercaya (អារ ូចាមីន 
ឌីយ៉ា  ដាបា៉ា ត់ ឌិងពើរ(r)ចាយ៉ា ); 

jaminan  /ចាមីណ្តន់/ n វតាបុញ្ជច ាំ; 
របស់បញ្ជច ាំ: 
នរបានយក រ៉ះរបស់ោត់ង្វើជាវតាុបញ្ជច ាំសគ្មាប់ខចី
គ្បាក ់ 
dia menggunakan rumahnya 

sebagai jaminan untuk 
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pinjaman (ឌយី៉ា  ងមើរ្គូណ្តកាន់ 
រូម៉ា៉ះញ៉ា  សឺបាថ្្គ ចាមីណ្តន់ អ  នទ ក 
ពិនចាមា៉ា ន់); 

menjamin  /ងមើនចាមីន/ v ធ្នន: 
រដាា ្ិបាលមានកាតពវកិចចកាុរការធ្នននូវស វតាិភាព
អាយ ជីវតិនិរគ្ទពយសមបតាិរបស់គ្បជាពលរដា 
pemerintah berkewajiban 

menjamin keselamatan jiwa 

dan harta benda warga 

negara (ងពើងមើរិនត៉ះ បឺរ(r)ងរើវ៉ា ជីបាន់ 
ងមើនចាមីន ងរើសឺឡាមា៉ា តាន់  ជីវ៉ា  ដាន ់
ហារ(r)តា ងបនដា វ៉ា រ(r)ហាា  ងនើហាា រ៉ា ) 

1jamu  /ចាមូ/ n ឱ្សងប រែ: 
នរចូលចិតា ឹកឱ្សងប រែ dia senang 

minum jamu (ឌីយ៉ា  សឺណ្តាំរ មនី ម 
ចាមូ) 

2jamu, jamuan teh  /ចាមូវ៉ា ន់់ ងត៉ះ/  
n ញុាំ ណតសាមរគ:ី 
ងយើរនឹរមានការញុាំ ណតសាមរគីងៅកាុរអាទតិយងន៉ះ 
kami mengadakan jamuan 

teh hari minggu ini (កាម ី
ងមើង៉ា ដាកាន់ ចាមូវ៉ា ន់ ងត៉ះ ហារ ីមិរ្គូ អ ីន)ី; 

menjamu /ងមើនចាម/ូ v ជប់ងលៀរ: 
ពួកងយើរនឹរជប់ងលៀរង្្ៀវមកពីគ្បងទសមា៉ា ង ស ី  

kami akan menjamu para 

tamu dari Malaysia (កាម ីអាកាន ់
ងមើនចាមូ បា៉ា រ៉ា  តាម ូដារី មា៉ា ង ស ីយ៉ា ) 

jamur  /ចាមូរ((r)/ n  សិត 

janda  /ចាន់់ដា/ n ងមមា៉ា យ: 
ស្ទសាីមាា ក់ងន៉ះោត់រឺជាងមមា៉ា យ wanita itu 

seorang janda (វ៉ា នីតា អ ីទូ សឺអូរ ាំរ 
ចាន់់ដា) 

jangan  /ចាង៉ា ន់/់ adv ចូរក ាំ; មិនរួរ: 
ចូរក ាំក ្ក jangan bohong (ចាង៉ា ន់ 
បូ្ រ) 

janggal  /ចាាំរហាា ល/់ a ចណមៃក: 
វរឺជាងរឿរចណមៃកកាុរការនិយយ itu 

adalah hal yangg janggal 

untuk diucapkan (អ ីទូ អាដា ៉ះ 
ហាល់ យ ាំរ ចាាំរហាា ល ់ឌអិ ូចាប់កាន)់ 

janggut  /ចាាំរ្គុត/ n ព កចងា រ: 
ោត់បានកាត់ព កចងា ររបស់ោត់ dia 

memangkas janggutnya (ឌយី៉ា  
ងមើមា៉ា រកាស់(ស) ចាាំរ្គុតញ៉ា ) 

jangka, berjangka  /បឺរ(r)ចាាំរកា/  

v រយៈងពល: កិចចគ្ពមងគ្ពៀររយៈងពលណវរ 
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perjanjian berjangka 

panjang (ងពើរ(r)ចាន់់ជីយ៉ា ន 
បឺរ(r)ចាាំរកា បា៉ា ន់់ចាាំរ) 

jangkar  /ចាាំរការ(r)/ n យ ថាា : យ ថាា កាបា៉ា ល ់

jangkar kapal (ចាាំរការ(r)កាបា៉ា ល)់ 

jangkau, menjangkau  /ងមើនចាាំរងត/ 

v អាចរកបាន; ដល:់ 
ជាមួយនឹរការលាំបាកទីបាំ  តោត់អាចយកដល់
ងសៀវងៅណដលងៅកណ្តា លត  dengan 

susah payah akhirnya dia 

dapat menjangkau buku 

yangg terletak di tengah 

meja itu (ងឌើង៉ា ន់ ស ូស៉ះ បា៉ា យ៉ា៉ះ 
អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  ឌីយ៉ា  ដាបា៉ា ត់ ងមើន ចាាំរងត); 

terjangkau  /ងទើរ(r)ចាាំរងត/  

v មានតាំថ្លសមរមយ; ណដលលៅម; ចាំណ្តយបាន: 
តថ្មៃថ្ន រ៉ះគ្បែិតមិនទន់មានតថ្មៃណ្តណដលសម
រមយសគ្មាប់ប រគលិក្មៅតាងៅង ើយ harga 

rumah mewah belum 

terjangkau oleh pegawai 

biasa (ហារ(r)ហាា  រូម៉ា៉ះ ងមវ៉ា៉ះ បឺល ម 
ងទើរ(r)ចាាំរងត អូងល៉ះ ងពើហាគ ថ្វ៉ា ប ៊ីយ៉ា សា) 

jangkit, berjangkit /ងពើញ៉ា រីត/  
v ណដលឆ្ៃរ: ជមៃឺឆ្ៃរ penyakit  

berjangkit (ងពើញ៉ា រតិ បឺរ(r)ចាាំររិត); 

menjangkiti  /ងមើនចាាំររីទ/ី v ឆ្ៃរ: 
ជមៃឺសាវ យគ្បងម៉ះរឺអាចឆ្ៃរងៅក មារ herpes 

dapat juga menjangkiti anak-

anak (្ឺរ(r)ងប ើស(ស) ដាបា៉ា ត់ ជូហាា  
ងមើនចាាំររទីី អាណ្តក់- អាណ្តក់); 

terjangkiti  /ងទើរ(r)ចាាំររីទ/ី  
v បានឆ្ៃរ: 
មានទរកជាងគ្ចើនណដលបានឆ្ៃរងមងររផ្លា សាយ 

banyak bayi terjangkiti virus 

flu (បាញ៉ា ក់ បាយី ងទើរ(r)ចាាំររីទី ្វីរូស 

វ្លូ) 

jangkung /ចាាំររ រ/ a ខពស:់ 
ងកៅរគ្បសុមាា ក់ងន៉ះពិតជាខពស់ណ្តស់ anak 

laki-laki itu sangat tinggi 

(អាណ្តក់ ឡារី-ឡារី អ ទីូ សាង៉ា ត់ ទរិ្គ)ី 

janji, berjanji  /បឺរ(r)ចាន់់ជ/ី v សនា: 
វបានសនាថានឹរសរបាំែ លបអនូគ្សីរបស់វងៅ
ច រណខងន៉ះ ia berjanji hendak 

melunasi utang adiknya pada 

akhir bulan ini 

(អ ីយ៉ា  បឺរ(r)ចាន់់ជី ្ិនដាក់ ងមើលូណ្តស  ី
អ ូតាាំរ អាឌិរញ៉ា  បា៉ា ដា អាក់្ីរ(r) ប ូឡាន់ 
អ ីនី);
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perjanjian  /ងពើរ(r)ចាន់ជ់ីយ៉ា ន់/់  
n កិចចគ្ពមងគ្ពៀរ: 
គ្បងទសទាំរពីរបានច ៉ះកិចចគ្ពមងគ្ពៀរនិរោា  
kedua negara 

menandatangani perjanjian 

(ងរើឌូវ៉ា  ងនើហាា រ៉ា  ងមើណ្តនដាតាាំរង៉ា នី 
ងពើរ(r)ចាន់់ជីយ៉ា ន់) 

jantung  /ចាន់់ទ រ/ n ងប៉ះដូរ: ោាំរងប៉ះដូរ 
gagal jantung (ហាា ហាា ល់ ចាន់់ទ រ) 

jarah, menjarah  /ងមើនចារ៉ា៉ះ/ v បៃន:់ 
ងចារបានបៃន់ហារងគ្រឿរអលងា រងន៉ះ 
perampok menjarah toko 

perhiasan itu (បឺរ ាំប៉ា ក ងមើនចារ៉ា៉ះ តូកូ 
ងពើរ(r)្ ីយ៉ា សាន់ អ ីទូ); 

penjarahan /ងពើនចារ៉ា ហាន់/់ n ការបៃន:់ 
ការបៃន់ងន៉ះបានងកើតង ើរងៅពាក់កណ្តា លអគ្ធ្ន
គ្ត penjarahan itu 

berlangsung saat tengah 

malam (ងពើនចារ៉ា ហាន់ អ ីទូ 
បឺរ(r)ឡាាំរស  រ សាអាត់ ងទើរ៉ា៉ះមា៉ា ឡាាំ) 

jarak, berjarak  /បឺរ(r)ចារ៉ា ក/់  
v មានរាំលាត; មានចមាៃ យពី: 
ទសសនិកជនយ៉ា រងហាចណ្តស់គ្តូវណតមានរាំលាត 

កនៃ៉ះណម៉ាគ្តពីឆ្លក penonton 

sekurang-kurangnya harus 

berjarak setengah meter dari 

panggung (ងពើែ នត ន សឺរូរ ាំរ-
រូរ ាំរញ៉ា  ហារ ស(ស) បឺរ(r)ចារ៉ា ក់ 
សឺតឹរង៉ា ស ់ណមងតើរ(r) ដារី បា ាំរ្គុរ) 

jarang /ចារ ាំរ/ adv កគ្ម: 
ខ្ុាំកគ្មបានជួបោត់ចាប់តាាំរពីបញ្ចប់ការសិកាមក 
aku jarang bertemu 

dengannya sejak kelulusan 

(អារ ូចារ ាំរ បឺរ(r)ងទើមូ ងឌើង៉ា ន់ញ៉ា  សឺចាក់ 
ងរើលូលូសាន់) 

jari  /ចារ/ី n គ្មាមថ្ដ: 
នរមានគ្មាមថ្ដតូចណ្តស់ dia memiliki 

jari-jari yang sangat mungil 

(ឌីយ៉ា  ងមើមមីលីរី ចារ-ីចារី យ ាំរ សាង៉ា ត់ 
មូរីល); 

-- kelingking  /ចារី ងរើលីររីរ/ 
កូនថ្ដ; 

-- manis  /ចារី មា៉ា នីស(s)/ ថ្ដនរ; 

-- telunjuk /ចារី ងទើល នជ រ/ ថ្ដចរអល;់ 

-- tengah  /ចារី ងទើរ៉ា៉ះ/ ថ្ដកណ្តា ល 

jaring  /ចារីរ/ n សាំណ្តញ;់ សាំប ក: 
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សាំប កពីរពារ jaring laba-laba 

(ចារិរ ឡាបា-ឡាបា); 

jaringan  /ចារីង៉ា ន់/់ n បណ្តា ញ: 
បណ្តា ញក ាំពយូទ័រ jaringan komputer 

(ចារីង៉ា ន់ ក មពយូងទើរ(r)) 

jarum, jarum jahit  /ចារ ម ចា្ីត/ 
n មាុលងដរ 

jas  /ចាស(់s)/ n អាវ្ាំ: 
ោត់បានទ កងចាលអាវ្ាំរបស់ោត់ងៅកាុរការិយ
ល័យ dia meninggalkan jasnya 

di kantor (ឌីយ៉ា  ងមើនិរហាា ល់កាន់ 
ចាស់ញ៉ា  ឌិ កាន់តូរ(r)); 

-- hujan  /ចាស(់s) ្ ូចាន/់ អាវង្ៃៀរ 
jasa, berjasa   /បឺរ(r)ចាសា/ v មានរ ែ: 

ោត់មានរ ែ្ាំងៅចាំងពា៉ះគ្បងទសរបស់ោត់ 
dia berjasa besar terhadap 

negaranya (ឌយី៉ា  បឺរ(r)ចាសា 

ណបសារ(r) ងទើរ(r)ហាដាប់ ងនើហាគ រ៉ា ញ៉ា ) 

jasad  /ចាសាត/់ n សាកសព: 
ងលាកយយមាា ក់បានគ្បទ៉ះង ើញសាកសពងៅ
ណកបរ រ៉ះរបស់ោត់ seorang nenek 

menemukan jasad di dekat  

rumahnya (សអឺូរ ាំរ ងែែិក 
ងមើងែមូកាន់ ចាសាត ឌិ ងឌើកាត់ រូម៉ា៉ះញ៉ា ) 

jatah  /ចាត៉ះ/ n របប: 
របបសគ្មាប់សិកាខ កាមរឺមានកាំែត់ jatah 

peserta seminar itu terbatas 

(ចាត៉ះ ងពើសឺរ(r)តា ងសមីណ្តរ(r) អ ីទូ 
ងទើរ(r)បាតាស(់ស)) 

1jati, jati diri  /ចាទី ឌិរ/ី អតាសញ្ជា ែ: 
អតាសញ្ជា ែរបស់ស្ទសាីងន៉ះរឺមិនចាសល់ាស់ 
jati diri wanita itu tidak jelas 

(ចាទី ឌិរ ីវ៉ា នីតា អ ីទូ ទីដាក់ ងជើឡាស់(ស)) 

2jati  /ចាទី ឌូវ៉ា / n ថ្ម៉ាសាក:់ ងឈ្ើថ្ម៉ាសាក់ 
kayu jati (កាយូ ចាទី) 

jatuh  /ចាទ ៉ះ/ v ដួល; ធ្នៃ ក:់ 
វធ្នៃ ក់ចូលងៅកាុរលូរ/គ្បឡាយ  dia jatuh 

ke selokan (ឌីយ៉ា  ចាទ ៉ះ ងរើ ងសើ ូកាន)់ 
 (ប ូវស់(ស) មា ាំរហាា  អ ីទូ បឺរ(r)ចាទ ៉ះហាន់ 
កាងរីណ្ត អារិន កិនចាាំរ); 
-- bangun /ចាទ ៉ះ បារ៉ា ន/ ង ើរច ៉ះ: 
ការង ើរច ៉ះថ្នជីវតិ  
jatuh bangun kehidupan 

(ចាទ ៉ះ ប ូង៉ា  ងរើ្ ីឌូបា៉ា ន់់);
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-- cinta  /ចាទ ៉ះ ជីនតា/ ធ្នៃ កក់ាុរអនៃរ់
ងសា្៍; លរ់ងសា្៍: 
ខ្ុាំលរ់ងសា្៍តាាំរពីការជួបងលើកដាំបូរ aku 

jatuh cinta pada pandangan 

pertama (អារ ូចាទ ៉ះ ជិនតា បា៉ា ដា 

បា៉ា ន់ដាង៉ា ន់ ងពើរ(r)តាមា៉ា ); 
-- tempo  /ចាទ ៉ះ ងតមប៉ាូ/ ដល់ថ្ងៃបរ់: 
ដល់ថ្ងៃសរបាំែ ល  jatuh tempo 

pembayaran utang (ចាទ ៉ះ ងតមប៉ាូ 
ងពើមបាយ៉ា រ៉ា ន់ អ ូតាាំរ); 
berjatuhan /បឺរ(r)ចាទូហាន់់/ v ធ្នៃ ក់: 
ណ ៃសាវ យងន៉ះធ្នៃ ក់ងដាយសារណតខយល់ខាៃ ាំរ 
buah mangga itu berjatuhan 

karena angin kencang (ប ូវស់(ស) 

មា ាំរហាា  អ ីទូ បឺរ(r)ចាទ ៉ះហាន់ កាងរីណ្ត 

អារិន កិនចាាំរ); 
menjatuhkan  /ងម ើនចាទ ៉ះកាន់/  
v ដួល; ធ្នៃ ក;់ ង្វើឲ្យដួល; ង្វើឲ្យធ្នៃ ក:់ 
វោៅ ន់ងចតនង្វើឲ្យកាបូបរបស់វធ្នៃ ក់ចូលងៅការុ
គ្បឡាយ/ទងនៃ dia tidak sengaja 

menjatuhkan tasnya ke 

sungai (ឌីយ៉ា  ទីដាក់ ងសើង៉ា ចា 
ងម ើនចាទ ៉ះកាន់ តាសញ៉ា  ងរើ ស ូថ្រ៉ា); 
terjatuh  /ងទើរ(r)ចាទ ៉ះ/ v 1 ដួល; 

ធ្នៃ ក់: ងកៅរងន៉ះបានធ្នៃ ក់ចូលងៅកាុរទងនៃ  

anak itu terjatuh ke dalam 

sungai (អាណ្តក់ អ ីទូ ងទើរ(r)ចាទ ៉ះ ងរើ 
ដាឡាាំ ស ូថ្រ៉ា); 2 ដួល; ធ្នៃ ក់; បានដួល; 

បានធ្នៃ ក់: 
វបានធ្នៃ ក់ចូលងៅកាុរគ្បងហារ/គ្បងឡា៉ះ dia 

terjatuh ke dalam lubang (ឌយី៉ា  
ងតើរ(r)ចាទ ៉ះ ងរើ ដាឡាម លូបាាំរ) 

jauh a  1 /ចាអ  ៉ះ/ ឆ្លៃ យ: 
ងកៅរងន៉ះ្ាំឆ្លៃ យជារបររបស់វ anak itu 

jauh lebih besar daripada 

kakaknya (អណ្តក់ អ ីទូ ចយូវ ងលើប  ៉ះ 
ណបសារ(r) ដារី បា៉ា ដា កាកាក់ញ៉ា );  
2  /ងចៅ/ ឆ្លៃ យ: 
ខ្ុាំកាំព រណសវររកកណនៃរណដលឆ្លៃ យពីទីគ្បជ ាំជ ន 
aku mencari tempat yang 

jauh dari keramaian (អារ ូ
ងម ើនចារ ីងទើមបា៉ា ត់ យ ាំរ ចាវ ដារី 
ងរើរ៉ា មា៉ា យ៉ា ន); 
berjauhan  /បឺរ(r)ចាអ ូវ៉ា ន/  
v ណដលឆ្លៃ យពីងរ:  រ៉ះរបស់ោត់ឆ្លៃ យពីងរ 
rumah mereka berjauhan (រូម៉ា៉ះ 
ងមើងរកា បឺរ(r)ចាអ ូវ៉ា ន); 
menjauhi /ងមើនចាអ ូ្ ី/  v ងចៀសឆ្លៃ យ; 

ងចៀសវរ:  
ងយើរគ្តូវណតងចៀសវរគ្បការទាំរឡាយណ្តណដល
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គ្ព៉ះបានហាមឃាត់ kita wajib 

menjauhi semua yang 

dilarang Tuhan (រីតា វ៉ា ជិប 
ងមើនចាអ ូវ ីសឺមូវ៉ា  យ ាំរ ឌិឡារ ាំរ ទូហាន់); 
menjauhkan  /ងមើនចាអ  ៉ះកាន់់/   
v ងៅឲ្យឆ្លៃ យ: 
ភាពមិនងសាៅ ៉ះគ្តរ់របស់ោត់បានង្វើឲ្យទាំនកទ់ាំនរ
របស់ពួកងរឃាៃ តឆ្លៃ យពីោា  
ketidakjujurannya telah 

menjauhkan hubungan 

mereka (ងរើទីដាក់ជជូូរ៉ា នញ់៉ា  ងទើ ៉ះ 
ងមើនចាអ  ៉ះកាន់ ្ ូប ូង៉ា ន់ ងមើងរកា) 

jawab, jawaban  /ចាវ៉ា បា៉ា ន់/ n ងឆ្ៃើយ; 

ចងមៃើយ: ខ្ុាំកាំព រររ់ចាាំចងមៃើយរបស់អាក aku 

menanti jawabanmu (អារ ូ
ងមើណ្តន់ទី ចាវ៉ា បា៉ា នម់ូ); 
menjawab  /ងម ើនចាវ៉ា ប់/ v ងឆ្ៃើយ; 

ងឆ្ៃើយតប: វមិនចរ់ងឆ្ៃើយនូវសាំនួររបស់ខ្ុាំ dia 

tidak mau menjawab 

pertanyaanku (ឌីយ៉ា  ទីដាក់ មា៉ា វ 
ងម ើនចាវ៉ា ប់ ងពើរ(r)តាញ៉ា អានរូ) 

jawat, sejawat /សឺចាវ៉ា ត់/  n ស្ងសវិក; 
មិតារួមការងរ:  
ោត់រឺជាមិតារួមការងររបស់ខ្ុាំងៅអាំ ុរងពលណដល 

ខ្ុាំង្វើការជាអាកគ្សាវគ្ជាវ dia sejawatku 

sewaktu aku bekerja sebagai 

peneliti (ឌីយ៉ា  សឺចាវ៉ា តរ់ូ សឺវ៉ា ក់ទូ អារូ 
បឺងរើរ(r)ចា សឺបាថ្្គ ងពើងនើលីទី) 

jaya  /ចាយ៉ា / a រ រងរឿរ: ជាតិដ៏រ រងរឿរ 
bangsa yang jaya (បាាំរសា យ ាំរ 
ចាយ៉ា ) 

jebak, jebakan  /ងជើបាកាន់់/ n អនរ ក់: 
អនរ ក់កែាុ រ jebakan tikus (ងជើបាកាន់ 
ទីរ ស(ស)); 

menjebak  /ងមើនងជើបាក់/ v ដាក់អនរ ក:់ 
ពួកងរងរៀបរងគ្មារងឌើមបីដាក់អនរ ក់ងចារ 
mereka membuat rencana 

untuk menjebak pencuri (ងមើងរកា 

ងមើមប ូវ៉ា ត់ ងរនចាណ្ត អ  នទ ក ងមើនងជើបាក ់
ងពើនជូរី); 
terjebak  /ងទើរ(r)ងជើបាក/់ v ជាប់ោាំរ: 
រងយនារបស់ោត់បានជាប់ោាំរងៅកាុរការកកសរ៉ះ
ចរចរែ៍ mobilnya terjebak 

kemacetan (ម៉ាូប ៊ីលញ៉ា  ងទើរ(r)ងជើបាក់ 
ងរើមា៉ា ចិតតាន់) 

jeblos, menjebloskan  /ងមើនងជើបៃូសាា ន/់ 
v ដាក;់ បញ្ចូល: 
ប៉ាូលីសបានចាប់អាកព ករលួយមាា ក់ដាក់ងៅកាុររ ក 
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polisi menjebloskan seorang 

koruptor ke dalam penjara 

(ប៉ាូលីស  ីងមើនងជើបៃូសាា ន់ សឺអូរ ាំរ កូរ បតូរ(r) ងរើ 
ដាឡាាំ ងពើនចារ៉ា ) 

jebol  /ងជើប ល/ a គ្បងហារ; បាំណបក: 
ជញ្ជា ាំរងន៉ះគ្បងហារ dinding itu jebol 

(ឌិនឌិរ អ ីទូ ងជើប ល); 
។គ្បព័នធស វតាិភាពរបស់គ្កមុ្  នងន៉ះគ្តូវបានងរបាំណបក 
sistem keamanan perusahaan 

itu jebol (ស ីងសរម ងរើអាមា៉ា ណ្តន់ 
ងពើរូសាហាអាន អ ីទូ ងជើប ល); 

jebolan  /ងជើប លឡាន/់ n អតតីនិសសិត 
ងលាករឺជាអតីតនិសសិតថ្នសាកលវទិាល័យងន៉ះ 
dia jebolan perguruan tinggi 

itu (ឌយី៉ា  ងជើបូឡាន់ ងពើរ(r)្គូរូវ៉ា ន់ ទិរ្គី 
អ ីទូ); 
menjebol  /ងមើនងជើប ល/ v បាំណបក: 
ពួកងរទទួលងជារជ័យកាុរការបាំណបកការការពាររប
ស់សគ្តូវ mereka berhasil 

menjebol pertahanan lawan 

(ងមើងរកា បឺរ(r)ហាស ីល ងមើនងជើប ល 

ងពើរ(r)តាហាន់ណ្តន ់ឡាវ៉ា ន់); 
~ gawang  /ងមើនងជើប ល 

ហាា វ ាំរ/ ស  តបញ្ចូលទ:ី 
ពួកងរមិនទន់ស  តបញ្ចូលទរីួរគ្បកួតបានងៅពាក់ 
កណ្តា លងមា៉ា រងលើកទីមួយងន៉ះ  

mereka belum menjebol 

gawang lawan pada babak 

pertama (ងមើងរកា បឺល ម ងមើនងជើប ល 

ហាា វ ាំរ ឡាវ៉ា ន់ បា៉ា ដា បាបាក់ ងពើរ(r)តាមា៉ា ) 
jejak  /ងជើចាក/់ n 1 ដាន; សាា ម: 

មានសាា មដានងជើរងៅងលើដី ada jejak 

kaki di tanah (អាដា ងជើចាក់ ការ ីឌិ 
តាែ៉ះ); 2 ដាន: 
ោត់បានពាយមបាំបាត់ដាននូវបទឩគ្កិដារបស់ោ
ត់ ia berusaha menghilangkan 

rekam jejak kejahatannya 

(អ ីយ៉ា  បឺរូសាហា ងមើរ្ ីឡាាំរកាន់  ងរីកាាំ 
ងជើចាក់ ងរើចាហាត់តានញ់៉ា ) 

jejaka  /ងជើចាកា/ n យ វជន: 
មានយ វជនគ្បាាំនក់ងៅកាុរបនរប់ងន៉ះ ada 

lima jejaka dalam ruangan 

itu (អាដា លីមា៉ា  ងជើចាកា ដាឡាាំ រូវ៉ា ង៉ា ន់ អ ទី)ូ 
jejer, berjejer  /បឺរ(r)ណជណជរ(r)/ v ជាជួរ: 

ងឌើមគ្សល់ដ ៉ះជាជួរងៅតាមចិងញ្ាើម ៃូវ pohon 

cemara berjejer sepanjang 

tepi jalan raya (ប៉ាូ្ ន ចឺមា៉ា រ៉ា  
បឺរ(r)ណជណជរ(r) សឺបា៉ា ន់ចាាំរ ងទើពី ចាឡាន់ 
រ៉ា យ៉ា ) 

jelajah, menjelajah  /ងមើនងជើឡាចយ៉ា៉ះ/   
v ងឌើររ កងរៀន: 
ខ្ុាំបានងឌើររ កងរៀនងៅងលើងកា៉ះស ូមា៉ា គ្តាជាមួយមិតា
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្កាិរបស់ខ្ុាំ aku menjelajah Pulau 

Sumatra bersama teman-

temanku (អារ ូងមើនងជើឡាចយ៉ា៉ះ ពូ ូវ 
ស ូមា៉ា គ្តា បឺរ(r)សាមា៉ា  ងទើមា៉ា ន់- ងទើមា៉ា ន់រូ); 
menjelajahi  /ងមើនងជើឡាចា្ /ី   
v ងឌើររ កងរៀន: 
ពួកងរបានងឌើររ កងរៀនងៅងលើងកា៉ះបា៉ា ពួអស់រយៈងព
លគ្បាាំមួយណខ mereka sudah 

menjelajahi Papua selama 

enam bulan (ងមើងរកា ស ូដ៉ះ 
ងមើនងជើឡាចា្  ីបា៉ា ពូវ៉ា  សឺឡាមា៉ា  អឺណ្តាំ 
ប ូឡាន់); 
penjelajah  /ងពើនងជើឡាចយ៉ា៉ះ/ n សររ់: 
សររ់ងពលងវលា penjelajah waktu 

(ងពើនងជើឡាចយ៉ា៉ះ វ៉ា ក់ទូ); 
penjelajahan  /ងពើនងជើឡាចាហាន់/់  
n ការរ ករក: ការរ ករក្មៅជាតិ 
penjelajahan alam 

(ងពើនងជើឡាចាហាន់ អាឡាាំ) 
jelang, menjelang  /ងមើនងជើឡាាំរ/ v ម ន; 

ជិត: តថ្មៃងកើនង ើរងពលជិតដាច់ឆ្លា ាំ  
harga naik menjelang akhir 

tahun (ហារ(r)ហាា រ ណ្តអ ីរ ងមើនងជើឡាាំរ 
អាក់្ីរ(r) តា  ្ ន) 

jelas  /ងចយើឡាស់(s)/ a ចាស់:  

ពាកយសាំដីរបស់ោត់មិនសូវចាស់ 
perkataannya kurang jelas 

(ងពើរ(រ)កាតាអានញ៉ា  រូរ ាំរ ងជយើឡាស(s)); 

memperjelas  /ងមើមងពើរ(r)ងជើឡាស់/ 
v បាំ្ៃឺ; បកគ្សាយ; បញ្ជា ក់: 
ខ្ុាំគ្តូវណតបាំ្ៃឺពីសាា នភាពងន៉ះដល់ពួកងរ aku 

harus memperjelas situasi itu 

pada mereka (អារូ ហារ ស(ស) 

ងមើមងពើរ(r)ងជើឡាស់(ស) ស ីទូវ៉ា ស  ីអ ីទូ បា៉ា ដា 

ងមើងរកា); 

menjelaskan 

 /ងម ើនងចយើឡាស(s)កាន/់ v ចាស;់ បកគ្សាយ; 

ពនយល់: ឯរគ្តូវបកគ្សាយឲ្យបានងកា៉ះកាយ 

kamu harus menjelaskan 

dengan tuntas (កាម ូហារ៉ា ស 

ងម ើនងជយើឡាស(s)កាន ់ដឺង៉ា ន់ ទ នតាស)់; 

penjelasan /ងប ើនងចយើឡាសាន/់ n ចាស;់ 

ការបកគ្សាយ; ការពនយល់: 
ការបកគ្សាយ/ពនយល់ងដាយខៃី 
penjelasan singkat 

(ងពើនងជយើឡាសាន់ ស ិរកាត់) 
jelek  /ងចយើ ិក/ a អាគ្កក់; មិនលអ: 

អាកាសធ្នត មិនលអ cuaca jelek (ជូវ៉ា ចា 

ងជើ ិក);
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kejelekan /ងរើងជើ ិកាន់់/ n ភាពអាគ្កក:់ 
រាំនិតអាគ្កក់របស់មន សសមាា ក់ថ្ងៃណ្តមួយនឹរគ្តូវ
បានលាតគ្តដារ kejelekan hati 

seseorang suatu saat akan 

terungkap (ងរើងជើ ិកាន់ ហាទី 
សឺសឺអូរ ាំរ ស ូវ៉ា ទូ សាអាត់ អាកាន់ ងទើរូរកាប់); 
menjelekkan  /នងជើ ិកាន់់/  
v និយយអាគ្កក:់ ចូរក ាំនិយយអាគ្កកព់ីអាកដថ៏្ទ 
jangan menjelekkan orang 

lain (ចាង៉ា ន់ ងមើនងជើ ិកាន់ អូរ ាំរ ឡាអ នី) 
jeli  /ងជើល/ី a លអិតលអន:់ ោត់ពិតជាលអតិលអនណ់្តស់ 

dia sangat jeli (ឌីយ៉ា  សាង៉ា ត់ ងជើល)ី; 

kejelian  /ងរើងជើលីយ៉ា ន់/ n ភាពលអិតលអន:់ 
ភាពលអិតលអន់ពិតជាទមទរកាុរការងរងន៉ះ 
kejelian sangat dibutuhkan 

dalam pekerjaan ini (ងរើងជើលីយ៉ា ន 
សាង៉ា ត់ ឌិប ូទ ៉ះកាន់ ដាឡាាំ បឺងរើរ(r)ចា- 
អាន អ ីនី) 

jelma, jelmaan  /ងជើលមា៉ា អាន/ n អវតារ: 
ពួកងរងជឿជាក់ថាងកៅរងន៉ះជាអវតាររបស់គ្ព៉ះ 
mereka percaya anak itu 

adalah jelmaan dewa  

(ងមើងរកា ងពើរ(r)ចាយ៉ា  អាណ្តក់ អ ីទូ អាដា ៉ះ 
ងជើលមា៉ា អាន់ ងដវ៉ា ); 
 

 

menjelma  /ងមើនងជើលមា៉ា /  

v ណគ្បធ្នត ; ណគ្បកាៃ យ: 

ោត់ហាក់បីដចូជាណគ្បកាៃ យងៅជាមន សសមាា ក់ង សរ 
dia seolah menjelma menjadi 

orang yang berbeda (ឌីយ៉ា  
សឺអូ ៉ះ ងមើនងជើលមា៉ា  ងមើនចាឌិ អូរ ាំរ យ ាំរ           
បឺរ(r)ងបដា); 

penjelmaan  /ងពើនងជើលមា៉ា អាន់/  
n តាំណ្តរ: 
ោត់រឺជាកាតាំណ្តរថ្នអាកនងយបាយណដលទទលួ
បានងជារជ័យ dia adalah 

penjelmaan seorang politikus 

sukses (ឌីយ៉ា  អាដា ៉ះ ងពើនងជើលមា៉ា អាន់ 
សឺអូរ ាំរ ប៉ាូលីទីរ ស(ស) ស ូរណសស(ស)) 

jembatan  /ចយឹមបាតាន/់ n សាព ន: សាព នរំលរ 
jembatan penyeberangan 

(ចយឹមបាតាន ់ងពើងញើងប ៊ីរ៉ា ង៉ា ន់); 
-- gantung  /ងជើមបាតាន់់ ហាា នទ់ រ/  
n សាព នងយល 

jempol  /ចយឹមប៉ា ល/ n ងមថ្ដ: 
ងមថ្ដរបស់វម តមាុល jempolnya 

tertusuk jarum (ចយឹមប៉ា លញ៉ា  
ងតើរ(រ)ទូស រចារ ម)
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jemput, jemputan /ចយឹមពូតាន/់ n ទទួល; 

យក: ឡានទទួល mobil jemputan 

(ម៉ាូប ៊ីល ចយឹមពូតាន)់; 
menjemput /ងមើនងជើមព ត/  
v 1 ងៅទទួល: 
ខ្ុាំគ្តូវងៅទទួលកូនគ្សីរបស់ខ្ុាំងៅងមា៉ា រមួយរងសៀ
លងន៉ះ aku harus menjemput 

anak perempuanku pukul 

satu siang (អារ ូហារ ស(ស) 

ងមើនងជើមព ត អាណ្តក់ ងពើងរីមពូវ៉ា នរូ ពូរ ល 

សាទូ ស ីយ៉ា រ); 2  ទទួល; យក: 
ោត់មកយកកូនរបស់ោត់ងៅសាលាជាងរៀររល់
ថ្ងៃ dia menjemput anaknya di 

sekolah setiap hari (ឌយី៉ា  
ងម ើនចយឹមព ត អាណ្តក់ញ៉ា  ឌី ងសើកូ ៉ះ 
ងសើទីយ៉ា ប ហារ)ី 

jemu  /ងជើមូ/ a ្ ញគ្ទន:់ 
ខ្ុាំពិតជា្ ញគ្ទន់សាា បន់ូវស នររកថារបស់ោត់ 
aku jemu mendengar 

pidatonya (អារ ូងជើមូ ងមើនងឌើង៉ា រ(r) 

ពីដាតូញ៉ា ); 
menjemukan  /ងមើនងជើមូកាន់់/  
v ្ ញគ្ទន:់  
ណខសភាពយនាងន៉ះរឺពិតជារួរឲ្យ្ ញគ្ទន់ណ្តស់  

film itu sangat menjemukan 

(្វី ឹម អ ីទូ សាង៉ា ត់ ងមើនងជើមូកាន់) 
jemur, berjemur  /ងបើរ(r)ងចយើមូរ(r)/  

v ហាល; ណដលបានហាល: 
ង្្ៀវងទសចរែ៍ជាងគ្ចើនងររហាលថ្ងៃងៅមាត់សម 
គ្ទ banyak wisatawan 

berjemur di pantai (បាញ៉ា ក់ 
វសីាតាវ៉ា ន់ ងប ៊ីរ(r)ចយឺមូរ(r) ឌី បា៉ា ន់ថ្ត) 

jenak, sejenak /សឺងជើណ្តក់/ n បនាិច; 
មួយង្ៃត: ងតា៉ះពួកងយើរនាំោា សគ្មាកបនាិចសិន 
mari kita istirahat sejenak 

(មា៉ា រី រីតា អ ីសស្ទសរីរ៉ា ហាត់ ងសងជើណ្តក់) 
jenaka  /ងជើណ្តកា/ a កាំណបៃរ: 

ខ្ុាំគ្សលាញ់ប រសណដលកាំណបៃរ aku 

menyukai pria yang jenaka 

(អារ ូងមើញូថ្ក គ្ពីយ៉ា  យ ាំរ ងជើណ្តកា) 

jenazah  /ងជើណ្ត្ស៉ះ/ n សាកសព: 
ងយើរកាំព រររ់ចាាំការមកដល់ថ្នយនាងហា៉ះណដលដឹក
សាកសពមាា យរបស់ពួកងយើរ kami 

menanti kedatangan pesawat 

yang membawa jenazah ibu 

kami (កាម ីងមើណ្តន់ទី ងរើដាតាង៉ា ន់ 
ងពើសាវ៉ា ត់ យ ាំរ ងមើមបាវ៉ា  ងជើណ្ត្ស៉ះ អ ីប ូ 
កាម)ី
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jendela /ចយិនងដឡា/ n បរអួច: 
ខ្ុាំចាស់ណ្តស់ថាខ្ុាំបានបិទបរអួច ង្ើយ aku 

yakin telah menutup jendela 

(អារ ូយ៉ា រិន ងទើ ៉ះ ងមើែូទ ប ងជើនងដឡា); 

berjendela  /បឺរ(r)ចយិនងដឡា/  

v ណដលមានបរអួច: បនរប់ងន៉ះមិនមានបរអួចង ើយ 

kamar itu tidak berjendela 

(កាមា៉ា រ(r) អ ីទូ ទីដាក់ បឺរ(r)ចិនងដឡា) 

jenggot  /ណជរ្ាុត/ n ព កចងា រ: 
ព កចងា ររបស់ោត់កាន់ណតណវរង្ើយ 

jenggotnya semakin panjang 

(ងជើរ្គូតញ៉ា  សឺមា៉ា រីន បា៉ា ន់ចាាំរ); 
berjenggot  /បឺរ(r)ណជរ្ាុត/  
v ណដលមានព កចងា រ: 
ប រសណដលមានព កចងគ រងន៉ះជានរណ្ត? 

siapa pria berjenggot itu? 

(ស ីយ៉ា បា៉ា  គ្ពីយ៉ា  បឺរ(r)ងជើរ្គូត អ ីទូ) 
jengkel /ចយិរណកល/ a ្ នគ្ទន់: 

ខ្ុាំមានអារមៅែ៍្ ញគ្ទន់និរងកៅរងន៉ះណ្តស់ 

aku merasa jengkel dengan 

anak itu (អារ ូងមើរ៉ា សា ណចយរណកល ដងឺ៉ា ន់ 
អាណ្តក់ អ ីទូ).; 
menjengkelkan 

 /ងម ើនចយិរណកលកាន់/ v ណដលរួរឲ្យ្ នគ្ទន់: 
អាកបបកិរិយរបស់វរួរឲ្យ្ នគ្ទន់ 
sikapnya sangat  

menjengkelkan  
(ស ីកាប់ញ៉ា  សាងត់ ងម ើនណចរណកលកាន់) 

jenis  /ងចយើនិស(s)/ n ចិតាលអ: 
ោត់រីជាមន សសចិតាលអ dia orang yang 

baik (ឌយី៉ា  អូរ ាំរយ ាំរបាអ កី); 
-- kelamin /ងជើនីស(s) ងរើឡាមីន/ ង្ទ: 
ងទើកូនរបស់អាកង្ទអវី? apa jenis 

kelamin bayi kalian? (អាបា៉ា  
ងជើនីស ងរើឡាមីន បាយី កាលីយ៉ា ន); 
berjenis-jenis  /ងបើរ(r)ងចយើនិស(s)-

ងចយើនិស(s)/ v គ្រប់គ្បង្ទ; គ្រប់ណបបយ៉ា រ: 
ងយើរខ្ុាំមានលក់នូវគ្កណ្តត់គ្រប់គ្បង្ទ dia 

menjual berjenis-jenis kain 

(កាម ីងម ើនជយូវ៉ា ល ងបើរ(r)ចយឺនិស(s)ចយឺនីស(s) 

កាអ ិន); 
sejenis /សឺងជើនីស(s)/  1 a ដូចោា : 
អាចណដរអារមៅែ៍របស់អាកដូចោា ងៅនិរងសចកាគី្ស
ឡាញ ់mungkin saja 

perasaanmu itu sejenis cinta 

(មូររិន សាចា ងពើរ៉ា សាអានមូ អ ទីូ 
សឺងជើនីស(ស) ជិនតា); 2 n គ្បង្ទ: 
សតវងន៉ះរឺជាគ្បង្ទសតវលៅូន hewan ini 

adalah sejenis reptil (ង្វ៉ា ន់ អ ីនី 
អាដា ៉ះ សឺងជើនីស ងរបទីល)
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jenjang  /ងជើនចាាំរ/ n កគ្មិត: 
មានកគ្មិតជាងគ្ចើនងៅកាុរវរគសិកាងន៉ះ  
ada berbagai jenjang dalam 

kursus itu (អាដា  បឺរ(r)បាថ្្គ 
ងជើនចាាំរ ដាឡាាំ រូរ(r)ស ូស(ស) អ ីទូ); 
-- pendidikan  /ងជើនចាាំរ ប ិនឌិឌ-ិ
កាន់/់ កគ្មិតការុការអប់រ;ំ 
berjenjang  /បឺរ(r)ងជើរចាាំរ/  
v ណដលមានកគ្មិត: កគ្មិតកាុរការរកស ី 
karier berjenjang (ការីងយៀរ(r) 

បឺរ(r)ងជើនចាាំរ) 
jenuh  /ងជើន ៉ះ/ a ណឆ្អត: 

ខ្ុាំមានអារមៅែ៍ថាណឆ្អតង្វើការងៅកាុរគ្កមុ  ្ នងន៉ះ 
aku jenuh bekerja di 

perusahaan itu (អារ ូងជើន ៉ះ 
ងបើងរើរ(r)ចា ឌិ ងពើរូសាហាអាន អ ីទូ) 

jepit, jepit rambut  /ងជើពីត រ ាំប  ត/  
n ដងរាៀបសក:់ បអូនគ្សីរបស់ខ្ុាំចូលចិតាងគ្បើដងរាៀប
សក ់saudara perempuan saya 

senang mengenakan jepit 

rambut (ងៅដារ៉ា  ងពើងរីមពូវ៉ា ន សាយ៉ា  
សឺណ្តាំរ ងមើងរើណ្តកាន់ ងជើពិត រ ាំប  ត); 
menjepit  /ងមើនងជើពីត/ v ងរៀប: 
នរងរៀបសក់របស់នរជាមួយនិរដងរាៀបសក ់
dia menjepit rambutnya  

dengan jepit rambut (ឌីយ៉ា  
ងមើនងជើពិត រ ាំប  តញ៉ា  ងឌើង៉ា ន់ ងជើពិត រ ាំប  ត); 
penjepit /ងពើនងជើពីត/ n ដងរាៀប: 
ពួកងរយកន ាំងៅងលើត ងដាយងគ្បើដងរាៀប 
mereka mengambil kue di 

meja dengan menggunakan 

penjepit (ងមើងរកា ងមើង ាំប ៊ីល រូងវ៉ា ឌិ ងមើចា 
ងឌើង៉ា ន់ ងមើរ្គូណ្តកាន់ ងពើនងជើពិត) 

jerami  /ងជើរ៉ា មី/ n សបូវ: ខរមងន៉ះង្វើពីសបូវ 
gubuk itu terbuat dari jerami 

(្គូប  ក អ ីទូ ងទើរ(r)ប ូវ៉ា ត់ ដារី ងជើរ៉ា មី) 
jerat  /ងជើរ៉ា ត់/ n អរគប់; អនរ ក់: អនរ ក់សតវ 

jerat binatang (ងជើរ៉ា ត់ ប ៊ីណ្តតាាំរ); 
menjerat  /ងមើនងជើរ៉ា ត/់ v ចាប:់ 
កសិករចាប់កែាុ រងដាយងគ្បើអនរ ក់ឫសសី 
petani menjerat tikus dengan 

perangkap bambu (ងពើតានី 
ងមើនងជើរ៉ា ត់ ទីរ ស(ស) ងឌើង៉ា ន់ ងពើរ ាំរកាប់ បាាំប ូ); 
terjerat  /ងទើរ(r)ងជើរ៉ា ត់/ v ជាប:់ 
សតវកាា ន់ងន៉ះជាប់ងៅកាុររងមាព តថ្គ្ព rusa 

itu terjerat di semak-semak 

(រូសា អ ីទូ ងទើរ(r)ងជើរ៉ា ត់ ឌិ សឺមា៉ា ក់-សឺមា៉ា ក់) 
jerawat  /ងជើរ៉ា វ៉ា ត/់ n ម ន: 

ម ខរបស់នរងពាងពញងៅងដាយម ន 
wajahnya penuh dengan 

jerawat (វ៉ា ចយ៉ា៉ះញ៉ា  ងពើន ៉ះ ងឌើង៉ា ន់ ងជើរ៉ា វ៉ា ត់)
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jerit, jeritan  /ងចយើរីតាន/់ n សណគ្មក: 
ោៅ ននរណ្តមាា ក់បានលឺនូវសណគ្មករបស់នរង ើយ  

tak seorang pun mendengar 

jeritannya (តាក ់ងសើអូរ ាំរ ព ន 
ងម ើនដឺងរ(r) ចយឺរីតាន់ញ៉ា ); 
menjerit  /ងម ើនងចយើរីតា/ v ណគ្សក: 
នរណគ្សកងដាយសារការឈ្ឺចាប់ dia 

menjerit kesakitan (ឌយី៉ា  ងម ើនចយឺរីត 
ងរើសារីតាន់) 

jernih  /ងជើរ(r)នី៉ះ/ a ្ៃឺថាៃ : 
កញ្ជា ក់ងអគ្ករ់ទូរទសសន៍ងន៉ះ្ៃឺថាៃ  televisi 

itu jernih layarnya (ងតង ្វីស ី 
អ ីទូ ងជើរ(r)នីស(ស) ឡាយ៉ា រ(r)ញ៉ា ) 

jeruji  /ងជើរូជ/ី n ជនៃរ់; ងគ្ទើរ: ជនៃរ់ណដក 
jeruji besi (ងជើរូជ ីបឺស ី) 

jeruk  /ងជើរ រ/ n គ្កូច: 
ណ ៃគ្កូចមាន រុកងៅងដាយវតីាមីន C jeruk 

mengandung vitamin C (ងជើរ រ 
ងមើង៉ា ន់ឌ រ ្វីតាមីន ងច); 
-- nipis  /ងជើរ ក នីពីស(s)/ គ្កចូឆ្លៅ : 
ទឹកគ្កូចឆ្លៅ រឺលអសគ្មាប់ស ខភាព air jeruk 

nipis baik untuk kesehatan 

(អាយីរ(r) ងជើរ រ នីពិស(ស) បាអ ីរ អ  នទ ក 
ងរើសីហាតាន់) 

jerumus, menjerumuskan 

 /ងមើនងជើរូមូសាា ន់/់ v ង្វើងអាយធ្នៃ ក់ខៃួន:  
ោត់បានង្វើឲ្យមិតា្កាិរបស់ោត់ធ្នៃ កខ់ៃួនកាៃ យងៅ
ជាអាកងគ្បើគ្បាស់ងគ្រឿរងញៀន dia telah 

menjerumuskan temannya 

untuk menjadi pengguna 

narkoba (ឌីយ៉ា  ងទើ ៉ះ ងមើនងជើរូមូសាា ន ់
ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា  អ  នទ ក ងមើនចាឌិ ងពើរ្គូណ្ត 

ណ្តរ(r)កូបា) 

jewer, menjewer  /ងមើនងជើណវរ(r)/ v មួរ; 
កាិច: មាា យបានមួរគ្តងចៀកកូនរបស់ោត់ណដលខចូ 
ibu menjewer kuping 

anaknya yang nakal (អ ីប ូ 
ងមើនងជើវរឺ(r) រូពិរ អាណ្តក់ញ៉ា  យ ាំរ 
ណ្តកាល់) 

jidat  /ជីដាត់/ n ថាៃ ស: 
ថាៃ សរបស់វបានង្ើមបនរ ប់ពីប កជាមួយងឈ្ើ 
jidatnya bengkak setelah 

terbentur pintu kayu itu 

(ដា  ្ីញ៉ា  បឹរកាក់ សឺងទើ ៉ះ ងទើរ(r)បឹនទូរ(r) 

ពិនទូ កាយូ អ ីទូ) 
jijik  /ជីជិរ/ a ងខពើម; ជិនឬក: 

ខ្ុាំជិនឬករចរិករបស់ោត់ saya jijik 

dengan perilakunya (សាយ៉ា  ជជីិរ 
ងឌើង៉ា ន់ ងពើរីឡារូញ៉ា );
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menjijikkan  /ងមើនជីជិកាន់/់  
v រួរឲ្យសអប់ងខពើម: ចរិកងដលរួរឱ្យសអប់ងខពើម  
perilakunya menjijikkan 

(ងពើរីឡារូញ៉ា  ងមើនជីជិកាន់) 
jika  /ជយីកា/ p គ្បសិនងបើ: 

គ្បសិនងបើខ្ុាំមានល យខ្ុាំចរ់ងៅកាំសានាងៅអឺរ៉ា ប 
jika saya punya uang, saya 

ingin berlibur ke Eropa (ជយីកា 

សាយ៉ា  ពញូ៉ា  អ ូវ ាំរ សាយ៉ា  អ ីរនិ 
ងប ៊ីរ(r)លីប ូរ(r) ងរើងអរ៉ាូបា៉ា ); 
គ្បសិនងបើនរមកខ្ុាំនិរគ្បាប់អាក jika dia 

datang, aku akan 

memberitahumu (ជយកីា ឌយី៉ា  ដាតាាំរ 
អារ ូអាកាន់ ងម ើមងប ៊ីរីតាវម ូ) 

jikalau  /ជីកាងៅ/ p គ្បសិនងបើ: 
គ្បសិនងបើោៅ នង្ៃៀរងទខ្ុាំនិរងៅ រ៉ះរបស់អាក 
jikalau hujan tidak turun, 

saya akan datang ke rumah 

Anda (ជីកាងៅ ្ ូចាន់់ ទីដាក់ ទូរ ន 
សាយ៉ា  អាកាន់ ដាតាាំរ ងរើ រូម៉ា៉ះ អានដា) 

jilat, menjilat  /ងមើនជីឡាត/់ v លទិធ: 
ងកៅរងន៉ះលិទធកាងរ៉ាមណដលតក់ងៅងលើថ្ដរបស់វ 
anak itu menjilat es krim 

yang menetes di tangannya 

(អាណ្តក់ អ ីទូ ងមើនជីឡាត់ ណអស្ទសគីម យ ាំរ 
ងមើណែណតស(ស) ឌិ តាង៉ា ន់ញ៉ា ); 

penjilat  /ងពើនជីឡាត/់ n អាកបងញ្ជា រ: 
ក ាំង្វើមិតាជាមួយអាកណដលពូណកបងញ្ជា រ  
jangan berteman dengan 

seorang penjilat (ចាង៉ា ន់ 
បឺរ(r)ងទើមា៉ា ន់ ងឌើង៉ា ន់ សឺអូរ ាំរ ងពើនជីឡាត់) 

jilid  /ជីលីត/ n ភារ: 
ភារទីមួយថ្នងសៀវងៅងន៉ះរឺសបាយកាុរការអាន 
jilid pertama buku ini sangat 

menyenangkan untuk dibaca 

(ជីលីត ងពើរ(r)តាមា៉ា  ប ូរូ អ ីនី សាង៉ា ត់ 
ងមើងញ៉ាណ្តាំរកាន់   អ  នទ ក ឌិបាចា) 

jinak  /ជីណ្តក/់ a  ាាំរ: ណឆ្ា ាាំរ anjing 

jinak (អាន់ជិរ ជីណ្តក់); 
menjinakkan  /ងមើនជីណ្តក់កាន់/់  
v ង្វើឲ្យសាាំរ: 
ោត់ងជារជ័យង្វើឲ្យសតវថ្គ្ពងន៉ះសាាំរ dia 

berhasil menjinakkan 

binatang buas itu (ឌយី៉ា  
ងបើរ(r)ហាស ីល ងមើនជីណ្តក់កាន់ ប ៊ីណ្តតាាំរ          
ប ូវ៉ា ស(់ស) អ ីទូ) 

jiplak, menjiplak  /ងមើនជីបាៃ ក/់ v ចមៃរ: 
ពួកងយើរមិនគ្តូវបានអន ញ្ជា តឲ្យលួចចមៃរសាំងនររ
បស់អាកដ៏ថ្ទង ើយ kita tidak 

diperbolehkan menjiplak 

tulisan orang lain (រីតា ទីដាក់ 
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ឌិងពើរ(r)បូងល៉ះកាន ់ងមើនជីផ្លៃ ក់ ទូលីសសាន ់
អូរ ាំរ ឡាអ ីន); 
penjiplak  /ងពើនជីបាៃ ក/់   
n មា៉ា ស ីនងតចមៃរ; អាកងតចមៃរ: 
អាកលួចងតចមៃរងន៉ះទីបាំ  តគ្តូវបានងរបាឹរងៅត 
លាការ penjiplak itu akhirnya 

dituntut ke pengadilan 

(ងពើនជីផ្លៃ ក់ អ ីទូ អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  ឌិទ នទ ត ងរើ 
ងពើង៉ា ឌីឡាន់) 

jitu  /ជីទ/ូ a គ្តរ:់ បាញ់គ្តរ់ tembakan 

jitu (ណតមបាកាន ់ជីទូ) 
jiwa  /ជយីវ៉ា / n គ្ពលឹរ: រូបគ្ពលឹរ jiwa dan 

raga (ជយីវ៉ា  ដាន ់រ៉ា ហាា ); 

-- raga  /ជីវ៉ា  រ៉ា ហាា / ខៃួនគ្បាែ: 
ខ្ុាំគ្សលាញអាកអស់ពីខៃនួគ្បាែ aku 

mencintai kamu jiwa raga 

(អារ ូងមើនជីនថ្ត កាម ូជីកា រ៉ា ហាា ) 
menjiwai  /ងមើនជីថ្វ៉ា/ v ចគ្មុញចិតាងអាយចរ:់ 

តារចងគ្មៀររូបងន៉ះពិតជាង្វើឲ្យបទចងគ្មៀរណដល
នរយកមកងស្ទចចៀរមានភាពរស់រងវកីណមន  
penyanyi itu sangat menjiwai 

lagu yang dibawakannya 

(ងពើនញ៉ា ញ ីអ ីទូ សាង៉ា ត់ ងមើនជីថ្វ៉ា ឡារូ យ ាំរ 
ឌិបាវ៉ា កាន់ញ៉ា ) 

jodoh  /ចយូដ ៉ះ/ n រួរងគ្ពរ: 
ប រសមាា ក់ងន៉ះបានជួបរូងគ្ពររបស់ោត់ 
lelaki itu sudah menemukan 

jodohnya ( ឺឡារី អ ីទូ ស ូដ៉ះ 
ងមើងនើមូកាន់ ចយូដ ៉ះញ៉ា ); 
berjodoh  /បឺរ(r)ចយូដ ៉ះ/ v វសន; 

និសស័យ: 
គ្បសិនងបើមានវសនខ្ុាំចរ់ង្វើឲ្យនរកាៃ យងៅជា្
រិយរបស់ខ្ុាំ seandainya berjodoh, 

saya ingin menjadikannya 

istriku (ងសអាន់ថ្ដញ៉ា  បឺរ(r)ចយូដ ៉ះ សាយ៉ា  
អ ីរីន ងមើនចាឌិកាន់ញ៉ា  អ ីស្ទសរីរូ); 
menjodohkan  /ងមើនចយូដ ៉ះកាន់់/   
v  គូ គរ;  សាំ គាំ: 
ពួកងរបាន សាំ គាំនរីមាា ក់ងន៉ះជាប រសវ័យចាំណ្តស់ 
mereka menjodohkan wanita 

itu dengan lelaki yang lebih 

tua (ងមើងរកា ងមើនចយូដ ៉ះកាន់ វ៉ា នីតា អ ីទូ 
ងឌើង៉ា ន់  ឺឡារី យ ាំងលើប  ៉ះ ទូវ៉ា ) 

joget, berjoget  /បឺរ(r)ចយូង្គត/ v រាំ: 
គ្កមុ  ្ នបានងសាើឲ្យប រគលិកគ្រប់រូបរាំរយៈងពលគ្បាាំ
នទីម ននឹរចាប់ង រើមង្វើការងរ 
perusahaan itu meminta 
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setiap karyawannya berjoget 

selama 5 menit sebelum 

memulai pekerjaan (ងពើរូសាហាអាន 
អ ីទូ ងមើមិនតា សឺទីយ៉ា ប ការ(r)យ៉ា វ៉ា នញ់៉ា  
បឺរ(r)ចយូ្ ាិត សឺឡាមា៉ា  លីមា៉ា  ងមើនិត សឺបឺល ម 
ងមើមូថ្  ងពើងរើរ(r)ចាអាន់) 

joli, sejoli /សឺចយូល/ី n មួយរ:ូ 
ពួកងររឺជារូមួយរូណដលសមោា  mereka 

adalah sepasang sejoli yang 

serasi (ងមើងរកា អាដា ៉ះ សឺបា៉ា សាាំរ 
សឺចយូល ីយ ាំរ សឺរ៉ា ស )ី 

jomlo  /ជ ម /ូ n ងៅលីវ: 
ប រសមាា ក់ងន៉ះងៅលីវជាយូរមកង ើ្យ lelaki 

itu sudah lama menjadi 

jomlo ( ឺឡារី អ ីទូ ស ូដ៉ះ ឡាមា៉ា  
ងមើនចាឌី ច ម )ូ 

jompo  /ជ មប៉ា/ូ a ចាស់ជរ: 
ងកៅរគ្បសុមាា ក់ងន៉ះបានជួយស្ទសាីចាស់ជរឆ្ៃរ ៃូវ 
anak itu membantu wanita 

jompo itu menyeberang jalan 

(អាណ្តក់ អ ីទូ ងមើមបាន់ទូ វ៉ា នីតា ច មប៉ាូ អ ីទ ូ
ងមើងញើគ្បាាំរ ចាឡាន់) 

jongkok  /ចយុរក ក/ v ល តជរគរ:់  
ពួកទហានបានល តជរគរ់ងៅចាំងពា៉ះម ខងសាចរប
ស់ពួកងរ 
 

para prajurit itu jongkok di 

depan rajanya (បា៉ា រ៉ា  គ្បាជូរីត អ ីទូ 
ចយុរក ក ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់ រ៉ា ចាញ៉ា ); 
berjongkok  /បឺរ(r)ចយុរក ក/  
v ល តជរគរ:់ 
ពួកទហានល តជរគរ់ថាវ យបរគាំងសាចរបស់ងរ 
para prajurit itu berjongkok 

menyembah rajanya (បា៉ា រ៉ា  
គ្បាជូរីត អ ីទូ បឺរ(r)ចយុរក ក ងមើងញើមប៉ះ 
រ៉ា ចាញ៉ា ) 

jorok  /ចយូរ៉ា ក/ a កខវក ់
jual  /ជយូវ៉ា ល/ n លក់: មិនណមនសគ្មាប់លក់ 

tidak untuk dijual (ទីដាក់ អ  នទ ក 
ឌីជយូវ៉ា ល); 

-- beli /ជូវ៉ា ល ់បឺល/ី លក់ដូរ: 
រដាា ្ិបាលហាមឃាត់មនិឲ្យលក់ដូរសតវណដលកគ្ម 
pemerintah melarang jual 

beli barang binatang langka 

(ងពើងមើរiនត៉ះ ងមើឡារ៉ាAរ ជូវ៉ា ល ់បឺល ីបារ ាំរ 
ប ៊ីណ្តតាាំរ ឡាាំរកា); 

berjualan  /បឺរ(r)ជូវ៉ា លឡាន់/ v លក:់ 
ប រសមាា ក់ងន៉ះលក់របស់ងកៅរងលរងៅម ខសាលា 
ងរៀន pria itu berjualan mainan
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anak-anak di depan sekolah 

(គ្ពីយ៉ា  អ ីទូ បឺរ(r)ជូវ៉ា ល់ឡាន់ មា៉ា អ ីនណ្តន ់
អាណ្តក់- អាណ្តក់ ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់ សឺកូ ៉ះ); 
menjual /ងម ើនជយូវ៉ា ល/ v លក:់ 
នរលក់បណនៃងៅកាុរ ារ  dia menjual 

sayuran di pasar (ឌីយ៉ា  ងម ើនជយូវ៉ា ល 

សាយូរ៉ា ន់ ឌី បា៉ា សារ(r)); 

penjual  /ងពើនជូវ៉ា ល/់ n អាកលក់: 
ទី ាររឺជាកណនៃរជួបជ ាំរវរអាកលក់និរអាកទិញ 

pasar merupakan tempat 

bertemunya penjual dan 

pembeli (បា៉ា សារ(r) ងមើរូបា៉ា កាន់ តឹមបា៉ា ត់ 
បឺរ(r)ងទើមូញ៉ា  ងពើនជូវ៉ា ល់ ដាន ់ងពើមបឺល)ី; 

penjualan  /ងពើនជូវ៉ា ល់ឡាន់/  
n ការលក់ដូរ: 
ការលក់ដូរ លិត លងៅច រឆ្លា ាំជា្មៅតាមានការ
ងកើនង ើរ penjualan produk pada 

akhir tahun biasanya 

meningkat (ងពើនជូវ៉ា ល់ឡាន់ គ្បូឌ រ បា៉ា ដា 

អាក់្ីរ(r) តា  ្ ន  ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ងមើនិរកាត)់; 
terjual  /ងទើរ(r)ជូវ៉ា ល់/ v បានលក;់ 
លក់ដាច់:  
រងយនាសម័យម នទីបាំ  តគ្តូវបានលក់ដាច់ 
mobil antik itu akhirnya  

 

terjual (ម៉ាូប ៊ីល អានទិរ អ ីទូ 
អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  ងទើរ(r)ជូវ៉ា ល់) 

juang, berjuang  /ងប ៊ីរ(r)ជយូវ៉ា រ/  
v គ្បឹរណគ្បរ: 
ពួកងរបានខាំគ្បឹរណគ្បរងដើមបីបានឯករជ 
mereka telah berjuang untuk 

bebas (ងមើងរកា ងតើ ៉ះ ងប ៊ីរ(r)ជយូវ៉ា រ 
អ  នទ ក ងបបាស់(s)); 

memperjuangkan 

 /ងមើមងពើរ(r)ជូវ៉ា រកាន់/់ v តស :ូ 
កមៅករមិនណដលអស់សរឃឹមកាុរការតស ូងឌើមបីសិទធិរ
បស់ពួកងរ kaum buruh tidak 

pernah putus asa 

memperjuangkan hak-hak 

mereka (កាអ  ម ប ូរ ៉ះ ទីដាក់ ងពើរ(r)ែ៉ះ 
ពូទ ស(ស) អាសា ងមើមងពើរ(r)ជូវ៉ា រកាន់ 
ហាក់-ហាក់ ងមើងរកា); 

pejuang  /ងពើជយូវ៉ា រ/ n អាកចមាាំរ: 
អាកចមាាំរពិត pejuang sejati 

(ងពើជយូវ៉ា រ ងសើចាទី); 
perjuangan  /ងពើជយូវ៉ា ង៉ា ន់/ n ការតស :ូ 
ការស ូោៅ នណដនកាំែត់ perjuangan 

tiada henti (ងពើជយូវ៉ា ង៉ា ន់ ទីយ៉ា ដា ្ិនទី)
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juara  /ជូវ៉ា រ៉ា / n ងជើរឯក; 
kejuaraan /ងរើជវូ៉ា រ៉ា អាន/  
n ការគ្បកួតងជើរឯក: 
ឥែឌូ ងនស ីនឹរង្វើជាមាច ស់ រ៉ះកាុរការគ្បកួតងជើរឯក
កីឡាវយសឺតាំបន់អាស ី Indonesia akan 

menyelenggarakan kejuaraan 

bulu tangkis tingkat Asia 

(ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  អាកាន់ ងមើងញើ ឹរហាា រ៉ា កាន់ 
ងរើជូវ៉ា រ៉ា អានប ូលូ តាាំររិស(ស) ទិរកាត់ 
អាស ីយ៉ា ); 
menjuarai   /ងមើនជូវ៉ា ថ្រ៉ា/  v ឈ្ា៉ះ 
ក មារងន៉ះបានឈ្ា៉ះការគ្បកួតរត់គ្បណ្តាំរងៅកាុរឆ្លា ាំ
ងន៉ះ anak itu menjuarai lomba 

lari jarak jauh tahun ini 

(អាណ្តក់ អ ីទូ ងមើនជូវ៉ា ថ្រ៉ា  ុមបា ឡារ ីចារ៉ា ក់ 
ចាអ  ៉ះ តា  ្ ន អ ីនី) 

jubah  /ជូប៉ះ/ n វ៉ាូប; អាវផ្លយ; អាវណវរ: 
រ៉ាូបរូតទឹក jubah mandi (ជូប៉ះ មា៉ា នឌ់ិ) 

judi  /ជូឌ/ិ n ណលបរ: 
ណលបរង្វើឲ្យខូចសីល្៍មសរគម judi itu 

merusak moral masyarakat 

(ជូឌី អ ីទូ ងមើរូសាក់ ម៉ាូរ៉ា ល ់មា៉ា សារ៉ា កាត់); 
 

 

berjudi  /បឺរ(r)ជូឌ/ិ v ងលរណលបរ: 
ោត់ងលរណលបររល់យប់ dia berjudi 

setiap malam (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ជូឌី 
សឺទីយ៉ា ប មា៉ា ឡាាំ); 
pejudi  /ងពើជូឌិ/ n អាកណលបរ: 
អាកងលរណលបរទីបាំ  តគ្តូវបានប៉ាូលីសចាប់ខៃួន 
pejudi itu akhirnya ditangkap 

polisi (ងពើជូឌី អ ីទូ អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  
ឌិតាាំរកាប ់ប៉ាូលីស )ី; 
perjudian  /ងពើរ(r)ជូឌីយ៉ា ន់/  
n ណលបរស ីសរ: 
រដាា ្ិបាលបានហាមឃាត់ការងលរណលបរស ីសរ
ងគ្ពា៉ះវជាអាំងពើងលៅើសចាប់ pemerintah 

melarang perjudian karena 

itu ilegal (ងពើងមើរិនត៉ះ ងមើឡារ ាំរ 
ងពើរ(r)ជូឌីយ៉ា ន កាងរីណ្ត អ ីទូ អ ីង ហាា ល)់ 

judul  /ជូឌ ល/ n ចាំែរងជើរ: 
ចាំែរងជើរងសៀវងៅ judul buku (ជូឌ ល 

ប ូរូ); 
berjudul  /បឺរ(r)ជូឌ ល/  

v មានចាំែរងជើរថា: 
ងសៀវងៅងន៉ះមានចាំែរងជើរថា
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"The Patriot" buku itu 

berjudul "The Patriot" (ប ូរូ អ ីទូ 
បឺរ(r)ជូឌ ល "ដឹ ផ្លគ្ទីអ ត") 

juga  /ជយូហាា / p  រណដរ: ងតើអាកមកណដរងទ? 

apakah kamu juga akan 

datang? (អាបា៉ា ក៉ះ កាមូ ជយូហាា  ដាតាាំរ?) 

jujur  /ជូជូរ(r)/ a ងសាៅ ៉ះគ្តរ:់ 
ងសាៅ ៉ះគ្តរ់និរខិតខាំគ្បរឹណគ្បរង្វើការងររឺជារនៃឹ៉ះកាុ
រការងជារជ័យរបស់ប រគលមាា ក់ៗ jujur dan 

kerja keras adalah kunci 

sukses seseorang (ជូជូរ(r) ដាន ់
ងរើរ(r)ចា ងរើរ៉ា ស(់ស) អាដា ៉ះ រ នជី       
ស  រណសស(ស) សឺសឺអូរ ាំរ); 
kejujuran /ងរើជូជូរ៉ា ន/់ n ភាពងសាៅ ៉ះគ្តរ:់ 
តាាំរពីតូចពួកងយើរគ្តូវបានបងគ្រៀនឲ្យមានភាព
ងសាៅ ៉ះគ្តរ់ sejak kecil kami 

diajari kejujuran (សឺចាក់ ងរើជីល 

កាម ីឌីយ៉ា ចារី ងរើជូជរូ៉ា ន់) 
Juli  /ជូល/ី n ណខកកាដា: 

កូនដាំបូររបស់ខ្ុាំបានងកើតងៅណខកកាដា  anak 

pertama saya dilahirkan 

pada bulan Juli  

(អាណ្តក់ ងពើរ(r)តាមា៉ា  សាយ៉ា  
ឌិឡា្ីរ(r)កាន ់បា៉ា ដា ប ូឡាន់ ជូល)ី 

jumlah  /ជូម ៉ះ/ n ចាំនួន: ចាំនួនសរ ប 
jumlah total (ជយូ ៉ះតូតាល់); 

berjumlah  /ងប ើរ (r) ជូម ៉ះ/  
v មានចាំនួន: 
ជនររងគ្ោ៉ះណដលសាៃ ប់មានចាំនួនបីនក់ 
korban yang meninggal 

berjumlah tiga orang (កូរ(r)បាន ់
យ ាំ រ ងមើនីរហាា ល់ ងប ៊ីរ (r) ជយូម ៉ះ ទីហាា  
អូរ ាំរ); 
penjumlahan  /ប ិនជយូមឡាហាន/់   
n ការបណនាម: ការបណនាម និរ ការបនាយ 

penjumlahan dan 

pengurangan (ប ិនជយូឡាហាន់ ដាន ់
ងពើរូរ៉ា ង៉ា ន់); 
sejumlah /សឺជ ម ៉ះ/ n ចាំនួន: 
សិសសសាលាមួយចាំនួនបានចូលមនរីរពិងសា្នង៍ៅ
កាុរគ្ពឹកងន៉ះ sejumlah anak 

sekolah memasuki ruang 

laboratorium pagi ini (សឺជ ម ៉ះ 
អាណ្តក់ សឺកូ ៉ះ ងមើមា៉ា ស ូរី រូវ ាំរឡាបូរ៉ា តូរីយ៉ាូម 
បា៉ា ្គ ីអ ីនី) 

jumpa, jumpa pers  /ជូមបា៉ា  
ងពើរ(r)ស(s)/ n សនាិសិទការណសត: 
បនរ ប់ពីឈ្ា៉ះងជើរឯកការគ្បណ្តាំររួចមកអាកគ្ប
ណ្តាំររូបងន៉ះបានង្វើសនាិសិទកាណសតមួយ
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setelah menjuarai balapan, 

pebalap itu mengadakan 

jumpa pers (សឺងទើ ៉ះ ងមើនជូវ៉ា ថ្រ៉ា 
បាឡាបា៉ា ន់់ ងពើបាឡាប់ អ ីទូ ងមើង៉ា ដាកាន់ ជូមបា៉ា  
ងពើរ(r)ស(ស)); 

berjumpa  /បឺរ(r)ជូមបា៉ា / v ជួប:  
គ្សតីមាា ក់ងន៉ះបានបដិងស្មិនគ្ពមជួបជាមួយអតី
តសាវ មីរបស់នរងៅកាុរត លាការ wanita 

itu menolak untuk berjumpa 

dengan mantan suaminya di 

pengadilan (វ៉ា នីតា អ ីទូ ងមើែូឡាក់ 
អ  នទ ក បឺរ(r)ជូមបា៉ា  ងឌើង៉ា ន់ មា៉ា ន់តាន់ 
ស ូវ៉ា មីញ៉ា  ឌិ ងពើង៉ា ឌីឡាន់); 
menjumpai  /ងមើនជូមថ្ប៉ា/ v ជបួ: 
គ្កមុអាកោាំគ្ទបានជួបតារងៅកាុរដួរចិតារបស់ពួក
ងរងៅឯសួនងន៉ះ para penggemar 

menjumpai artis idolanya di 

taman itu (បា៉ា រ៉ា  ងពើរង គ្ើមា៉ា រ(r) 

ងមើនជូមថ្ប៉ា អារ(r)ទីស(ស) អ ីដូឡាញ៉ា  ឌិ 
តាមា៉ា ន់ អ ីទូ) 

Juni  /ជូន/ី n ណខមិង ន: 
រដូវងតា ជា្មៅតារឺចាប់ង រើមពីណខមិង នងៅ  

musim panas biasanya 

dimulai pada bulan Juni (មសូ ីម  
បា៉ាណ្តស់(ស) ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ឌិមូថ្  បា៉ា ដា 

ប ូឡាន់ ជូនី) 

jurang  /ជូរ ាំរ/ n អូរ; ងគ្ជា៉ះ 
រងយនាងន៉ះបានធ្នៃ ក់ចូលងៅកាុរងគ្ជា៉ះ mobil 

itu terjun ke jurang (ម៉ាូប ៊ីល អ ីទ ូ
ងទើរ(r)ជ ន ងរើ ជូរ ាំរ) 

juri  /ជូរ/ី n រែៈងមគ្បងយរ: 
ខ្ុាំរឺជារែៈងមគ្បងយរមួយរួបងៅកាុរការគ្បកតួ
ភាពថ្វឆ្លៃ ត saya menjadi juri di 

sebuah perlombaan cerdas 

cermat (សាយ៉ា  ងមើនចាឌី ជូរ ីឌិ 
សឺប ូវ៉ា ស(់ស) ងពើរ(r) ុមបាអាន 
ចឺរ(r)ដាស(ស) ចឺរ(r)មា៉ា ត់) 

juru, penjuru /ប ិនជយូរូ/ n គ្ជរុ: 
ការទត់បាល់គ្ជរុ tendangan 

penjuru (តិនដាងន់ ប ិនជយូរូ) 
jurus  /ជូរ ស(s)/ n កាច់; ងសាៀត: 

ងៅទីបាំ  តការគ្បយ ទធងន៉ះពួកងរបានបងញ្ចញនូវ
កាច់គ្បចាាំគ្តកូលរបស់ពួកងរ akhirnya 

petarung itu mengeluarkan 

jurus andalannya (អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  
ងពើតារូរ អ ីទូ ងមើងរើលូវ៉ា រ(r)កាន ់ជូរូស(ស)      

អាន់ដាឡាន់ញ៉ា ); 
jurusan  /ជយូរូសាន់/ n ជាំនញ: 
ជាំនញភាសាអរ់ងរៃស jurusan bahasa 

Inggris (ជយូរូសាន់ បាហាសា អ ីរគ្រីស) 
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juta   /ជយូតា/  n លាន: រប់លាននក់ 
berjuta-juta orang (ងប ៊ីរ (r) 

ជយូតា-ជយូតា អូរ ាំរ); 
jutaan /បឺរ(r)ជូតា ជូតា/ v រប់លាន: 
គ្បជាជនងគ្បស ីលរប់លាននក់បានងចញងៅតាម
ដរ ៃូវងឌើមបីចូលរួមពិ្ីប ែយវបប្ម៍គ្បចាាំឆ្លា ាំ 
jutaan warga Brazil turun ke 

jalan mengikuti festival 

budaya tahunan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ជូតាអាន់ វ៉ា រ(r)ហាា  គ្បា្សីល ទូរ៉ា ន ងរើ 
ចាឡាន់ ងមើរីរ តទី ណ្វសរីហាវ ល់ ប ូដាយ៉ា  
តា  ្ូណ្តន)់ 

jutawan  /ជូតាវ៉ា ន់/់ n ងសដាី: 
ងកៅរងន៉ះមានកាីគ្សថ្មចរ់កាៃ យជាងសដាី anak 

itu  bercita-cita menjadi 

seorang jutawan (អាណ្តក់ អ ីទូ 
បឺរ(r)ជីតា-ជីតា ងមើនចាឌី សឺអូរ ាំរ ជូតាវ៉ា ន់) 
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K  -  k 

kabut  /កាប  ត/ n អ័ពរ: អ័ពរងពលគ្ពឹក kabut 

pagi (កាប តបា៉ា ្គ)ី; 
berkabut  /ងបើរ (r) កាប  ត/ v មានអ័ពរ: 
អាកាសធ្នត មានអ័ពរ cuaca berkabut 

(ជូវ៉ា ចា ងបើរ (r) កាប  ត) 
kaca  /កាចា/ n កញ្ចក់: ចានងន៉ះង្វើពីកញ្ចក់ 

mangkuk itu terbuat dari 

kaca (មា ាំ រក ក់ អ ទីូ ងតើរ (r)ប ូវ៉ា ត ដារី 
កាចា); 

berkaca-kaca  /ងបើរ(r)កាចា-កាចា/ 

v មានពនៃ;ឺ ្ៃឺណចរចាាំរ: ណ្ាកោត់្ៃឺណចរចាាំរ 
matanya berkaca-kaca (មា៉ា តាញ៉ា  
ងបើរ(r)កាចា កាចា) 

kadang, kadang-kadang  /កាដាាំរ 
កាដាាំរ/ adv កាដាាំរ កាដាាំរ: ងពលខៃ៉ះោត់
មក kadang-kadang dia 

datang (កាដាាំរ កាដាាំរ ឌីយ៉ា  ដាតាាំរ); 
terkadang  /ងតើរ(r) កាដាាំរ/  
adv ងពលខៃ៉ះ: ងពលខៃ៉ះពិតជាពិបាក
នឹរបាំង្ៃចង្ត ការែ៍ណដលបាន
ងកើតង ើរនងពលកនៃរមក  
terkadang sangat sukar untuk  
melupakan kejadian di masa  

lalu (ងតើរ(r)កាដាាំរ សាងត់ ស ូការ(r) 

អ  នទ ក ងមើលូបា៉ា កាន់ ងរើចាឌយី៉ា ន ឌី មា៉ា សា 

ឡាល)ូ 

kaget  /កាណ្គត/ a តក់សៃុត: 
ោត់តក់សៃុតងពលលឺដាំែឹរងន៉ះ dia kaget 

mendengar kabar itu (ឌីយ៉ា  
កាណ្គត ងម ើនដឺងរ(r) កាបារ(r) អ ីទូ); 
mengagetkan  /ងមើង៉ា ណ្គតកាន់/  
v ង្វើឲ្យតក់សៃុត: ព័ត៌មានងន៉ះង្វើឲ្យតក់សៃុត
គ្រប់ោា  berita itu mengagetkan 

semua orang (ងពើរីតា អ ីទូ 
ងមើង៉ា ណ្គតកាន់ ងស ើមូវ៉ា  អូរ ាំរ) 

kagum  /កា គ្ូម/ a ងមាទនភាព: 
ោត់មានងមាទនភាពជាមួយនឹរ
ការតស ូព ៉ះពាររបស់ោត់ dia merasa 

kagum dengan kegigihannya 

(ឌីយ៉ា  ងមើរ៉ា សា កា គ្ូម ដឺង៉ា ន់ 
ងរើ្គី គ្ីហាន់ញ៉ា ) 

kait, berkaitan dengan  

/ងបើរ(r)កាអ ីតាន់ ដឺង៉ា ន់/ v ទក់ទរជាមួយនឹរ: 
ទក់ទរជាមួយនឹរលិខតិរបស់អាក 
ខ្ុាំសូមអ្័យងទស berkaitan dengan 

surat Saudara, saya mohon 

maaf 
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(ងប ៊ីរ(r)កាអ ីតាន់ ដឺង៉ា ន់ ស ូរ៉ា ត់ ងៅដារ៉ា  
សាយ៉ា  ម៉ាូ្  ន មា៉ា អា វ្); 
mengaitkan  /ងមើង៉ា អ ីតកាន់/ v ចរ: 
ចរណខសនឹរងដើមងឈ្ើ mengaitkan tali 

ke pohon (ងមើង៉ា អ ីតកាន់ តាលី ងរើ 
ងពា  ្ ន) 

kaki /ការ/ី  n 1 ងជើរ: ងជើរខ្ុាំរ្ួសង្ើយ 

kakiku terluka (ការីរូ ងតើរ(r)លូកា); 

2 ងងៅើងជើរ: ងយើរខ្ុាំមកទីងន៉ះងដាយងងៅើងជើរ 
kami berjalan kaki kemari 

(កាម ីប ៊ឺរ(r)ចាឡាន់ ការី ងរើមា៉ា រី) 
kalah  /កា ៉ះ/ v ចាញ់: ពកួងរចាញ់ងៅកាុរ

ការគ្បកួតងន៉ះ mereka kalah telak 

dalam pertandingan itu (ងមើងរកា 

កា ៉ះ ងតើឡាក់ ដាឡាម ងពើរ(r)តាន់ឌីង៉ា ន់ 
អ ីទូ); 
kekalahan  /ងរើកាឡាហាន/់ n ច ៉ះចាញ់: 
ោត់ទទួលច ៉ះចាញ់ dia menerima 

kekalahannya (ឌីយ៉ា  ងមើងនើរីមា៉ា  
ងរើកាឡាហាន់ញ៉ា ); 
mengalahkan  /ងមើង៉ា  ៉ះកាន់/  
v យកឈ្ា៉ះ 
ោត់យកឈ្ា៉ះរូគ្បកួតោត់ងដាយងយ  

dia mengalahkan lawannya 

dengan mudah (ឌីយ៉ា  ងមើង៉ា  ៉ះកាន់ 
ឡាវ៉ា ន់ញ៉ា  ដឺង៉ា ន់ មូដ៉ះ) 

kalau  /កាងៅ/ adv ងបើសិនជា: 
ងបើសិនជាអាកងចញងៅ ោត់នឹរងៅជាមួយ 

kalau engkau pergi, dia akan 

ikut bersamamu (កាងៅ អឹរកាវ 
ងពើរ(r)្គី, ឌីយ៉ា  អាកាន់ អ ីរ ត ងពើរ(r)សាមា៉ា ) 

1kali /កាលី/ n ងលើក: ងលើកទីមួយ kali 

pertama (កាលី ងពើរ(r)តាមា៉ា ); 
sekali  /ងសើកាល/ី n មារមាា ល: 
ងៅងលរមាា យអាកមារមាា ល រ sekali-kali 

jenguklah ibumu! (ងសើកាល-ីកាលី 

ងជើរ ក ៉ះ អ ីប ូមូ) 
2kali /កាលី/ n ទងនៃ: មាត់ទងនៃ pinggir 

kali (ពីរង គ្ៀរ(r) កាលី) 
kalimat  /កាលីមា៉ា ត់/ n ឃាៃ ; សមា:ី 

ោត់គ្តូវបានខឹរសមារ 
ងដាយសារណតបងញ្ចញនូវសមាីដ៏អស រស dia 

dimarahi karena 

mengeluarkan kalimat yang 

kasar (ឌយី៉ា  ឌីមា៉ា រ៉ា ្ ី កាងរីណ្ត 

ងមើងរើលូវ៉ា រ(r)កាន ់កាលីមា៉ា ត់ យ ាំ រ 
កាសារ(r))
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kamar /កាមា៉ា រ(r)/ n បនរប;់ 
 រ៉ះងន៉ះមានបួនបនរប់ rumah itu 

memiliki empat kamar (រូម៉ា៉ះ អ ីទូ 
ងមើមីលីរី អឹមបា៉ា ត់ កាមារ(r));  

-- kecil /កាមា៉ា រ(r) ងរើជីល/ បរគន់អនម័យ: 
ខ្ុាំងៅបរគន់បនាិច saya akan pergi ke 

kamar kecil sebentar (សាយ៉ា  
អាកាន់ ងពើរ(r)្គ ីងរើ កាមា៉ា រ(r) ងរើជីល 

ងសបិនតារ(r)); 

-- mandi  /កាមា៉ា រ(r) មា៉ា ន់់ឌិ/ បនរប់ទកឹ: 
អាកមាា យដ សសមាអ តកគ្មាលឥដាបនរបទ់ឹកជាងរៀររ
ល់ថ្ងៃ ibu menyikat lantai 

kamar mandi setiap hari (អ បី ូ 
ងមើញីកាត់ ឡាន់ថ្ត កាមា៉ា រ(r) មា៉ា ន់ឌី សឺទីយ៉ា ប 
ហារ)ី; 
-- pengantin  /កាមា៉ា រ(r) ងពើង៉ា នទ់ីន/ 
បនរប់ សាំដាំងែក: 
បនរប់ សាំដាំងែកគ្តូវបានត បណតរងៅងដាយផ្លា គ្រប់
គ្បង្ទ  kamar pengantin itu 

dihiasi dengan berbagai 

macam bunga 

 (កាមា៉ា រ(r) ងពើរង៉ា ន់ទីន អ ីទូ ឌិ្ ីយ៉ា ស  ី
ងឌើង៉ា ន់ បឺរ(r)បាថ្្គ មា៉ា ចាាំ ប ូង៉ា ); 

-- tidur  /កាមា៉ា រ(r) ទីឌូរ(r)/ បនរប់ងររ: 
បនរ ប់ពីដ សង្ៅញនិរលារងជើររួចមកវបានងៅប
នរប់ងររ setelah menyikat gigi 

dan mencuci kaki dia pergi 

ke kamar tidur (សឺងទើ ៉ះ ងមើញីកាត់ 
្គី គ្ី ដាន ់ងមើនជូជី ការី ឌីយ៉ា  ងពើរ(r)្គ ីងរើ 
កាមា៉ា រ(r) ទីឌូរ(r)) 

kambing  /កាាំប ៊ីរ/ n ពណព: 
ពណពងន៉ះនឹរមិនគ្តូវបានលក់ង ើយសូមបីងរឲ្យថ្ងៃកាុ
រតថ្មៃខពស់ក៏ងដាយ kambing itu tidak 

akan dijual meskipun ditawar 

dengan harga mahal (កាាំប ៊ីរ អ ទីូ 
ទីដាក់ អាកាន់ ឌិជូវ៉ា ល ់ណមសគីព ន ឌិតាវ៉ា រ(r) 

ងឌើង៉ា ន់ ហារ(r)ហាា  មា៉ា ហាល់) 
kambuh  /កាាំប  ៉ះ/ v លាប:់ 

ជិតមួយសបាា ្៍ង្ើយណដលវមិនបានមកងមើលងៅ
ជាំរឺរបស់វគ្បណ្លជាលាប់មកវញិង ើ្យ 

sudah hampir seminggu ia 

tidak datang, rupanya 

penyakitnya kambuh lagi 

(ស ូដ៉ះ ហាាំពីរ(r) សឺមិរ្គូ អ ីយ៉ា  ទីដាក់ 
ដាតាាំរ រូបា៉ា ញ៉ា   ងពើនញ៉ា រិតញ៉ា  កាាំប  ៉ះ ឡា្គ)ី 
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kamera  /កាងមរ៉ា / n កាងម៉ារ; មា៉ា ស ីនងត: 
មា៉ា ស ីនងតឌិជីងល kamera digital 

(កាងមរ៉ា  ឌី្គីតាល)់ 

kami /កាម/ី n ងយើរ: 
ងយើរមិនយល់គ្សបជាមួយនឹររាំនិតអាកងទ 
kami tidak setuju dengan 

pendapatmu (កាម ីទីដាក់ ងសើទូជយូ 
ងដើង៉ា ន់ ប ិនដាបា៉ា ត់មូ) 

kampanye  /កាាំបា៉ា ងញើ/ n យ ទធនការ: 
យ ទធនការងបា៉ះងឆ្លា តងគ្ជើសងរីសគ្បធ្នន្ិបតី 
kampanye pemilihan 

presiden (កាាំបា៉ា ងញ៉ា ងពើមីលីហាន់ 
ងគ្បស ីដិន) 

kampung  /កាាំព រ/ n ្ូម:ិ 
ងយើរគ្តូវណតច ៉ះងៅតាមគ្ជលរ្ាាំងឌើមបីអាចងៅដល់
្ូមិងន៉ះ kita harus menuruni 

lembah agar bisa sampai di 

kampung itu (រីតា ហារ ស(ស) 

ងមើែូរ ន ងលមប៉ះ អាហាគ រ(r) ប ៊ីសា សាាំថ្ប៉ា ឌិ 
កាាំពូរ អ ីទូ); 
-- halaman  /កាាំព រ ហាឡាមា៉ា ន់់/ 
្ូមិកាំងែើត:  
រីករយណ្តស់ណដលបានគ្ត ប់មក្ូមិកាំងែើតវញិ 

senangnya berada  

di kampung halaman kembali 

(សឺណ្តាំរញ៉ា  បឺរ៉ា ដា ឌិ កាាំព រ ហាឡាមា៉ា ន់ 
កឹមបាល)ី 

kamu  /កាម/ូ pron អាក: 
អាកគ្តូវណតទទួលខ សគ្តូវចាំងពា៉ះបញ្ជា ងន៉ះ kamu 

yang harus bertanggung 

jawab untuk masalah ini (កាម ូ
យ ាំ រ ហារូស(s) ងប ៊ីរ(r)តាាំរ គ្ុរ ចាវ៉ា ប់ 
អ  នទ ក មាសា ៉ះ អ ីនី) 

kamus /កាម ស(s)/ n វចនន គ្កម: 
ខ្ុាំគ្តូវការវចនន គ្កមងឌើមបីបកណគ្បពាកយងន៉ះ aku 

perlu kamus untuk 

menerjemahkan kalimat ini 

(អារ ូងពើរ(r)លូ កាម ស(ស) អ  នទ ក 
ងមើែឺរ(r)ងជើម៉ា៉ះកាន់ កាលីមា៉ា ត់ អ ីនី) 

kanan  /កាណ្តន់/ n សាា ាំ: បត់សាា ាំ belok 

kanan (ងប ុក កាណ្តន់) 
kancing  /កាន់់ជីរ/ n ង វអាវឬងខា: 

ង វអាវរឺជាងគ្រឿរបនៃ ស់របស់សងមៃៀកបាំពាក់ 
kancing merupakan aksesori 

dari pakaian (កាន់ជិរ ងមើរូបា៉ា កាន់ 
អាក់ណសសូរីស(ស) ដារី បា៉ា ថ្កយ៉ា ន់) 

kanda  /កាន់់ដា/ n បរគ្បុស: 
បរគ្បសុងទើបរនឹរចូលរួមជាមួយខ្ុាំ? kanda, 
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maukah kau menemaniku?  

(កាន់ដា ងៅ៉ា ក៉ះ កូវ ងមើងនើមា៉ា នីរូ) 
kandang  /កាន់់ដាាំរ/ n ងគ្កាល: 

ងស៉ះងន៉ះមានងគ្កាល្ាំខាៃ ាំរណ្តស់ kuda itu 

mempunyai kandang yang 

sangat besar (រូដា អ ីទូ ងមើមពូថ្ញ៉ា 
កាន់ដាាំរ យ ាំរ សាង៉ា ត់ ណបសារ(r)) 

kangkung  /កាាំររ រ/ n គ្តកួន: 
អាកមាា យទិញគ្តកួនងៅ ារ ibu membeli 

kangkung di pasar (អ ីប ូ ងមើមងបើល ី

កាាំររ រ ឌិ បា៉ា សារ(r)) 

kantin  /កាន់់ទិន/ n អាហារដាា ន: 
ពួកងរញុាំ អាហារថ្ងៃគ្តរ់ងៅអាហារដាា នសាលា 

mereka makan siang di 

kantin sekolah (ងមើងរកា មា៉ា កាន់ 
ស ីយ៉ា រ ឌិ កាន់ទិន សឺកូ ៉ះ) 

kantong  /កាន់ត រ/ n 1 កានត់ រ: កាបបូ 
kantong uang (កាន់ត រ អ ូវ ាំរ); 
2 ងសារ; ងរ:់ 
សាំរមគ្តូវបានគ្ចកចូលងៅកាុរងរ់ម ននឹរយកងៅ
ងចាល sampah dimasukkan ke 

dalam kantong sebelum 

dibuang (សាាំប៉ា៉ះ ឌិមា៉ា ស ូកាន់ ងរើ ដាឡាាំ 
កាន់ត រ សឺបឺល ម ឌិប ូវ៉ា រ) 

kantor /កាន់់តូរ(r)/ n 1 ការិយល័យ: 
ការិយល័យថ្គ្បសែីយ ៍kantor pos  

(កាន់តូរ(r) ប៉ា ស(ស)); 2 ការិយល័យ: 
ការិយល័យប៉ាូលីស kantor polisi 

(កាន់ត័រ(r) ប៉ាូលីស ី); ការិយល័យថ្គ្បសែីយ៍ 
kantor pos (កាន់ត័រ(r) ប៉ា ស(s)); 

-- pos /កាន់ត់ូរ(r) 
ប៉ា ស(s)/ ការិយល័យថ្គ្បសែីយ៍: 
ឪព កខ្ុាំបានងគ្បើខ្ុាំឲ្យងៅទិញណតមងៅការិយល័យ
ថ្គ្បសែីយ៍  ayah menyuruhku 

untuk membeli perangko di 

kantor pos (អាយ៉ា៉ះ ងមើញូរ ៉ះរូ អ  នទ ក 
ងមើមងបើល ីងពើរ ាំរកូ ឌិ កាន់តូរ(r) ប៉ា ស(ស)) 

kapak /កាបា៉ា ក/់ n ពូងៅ: 

កសិករកាប់ងឈ្ើងដាយងគ្បើពូងៅ petani 

membelah kayu 

menggunakan kapak (ងពើតានី 
ងមើមបឺ ៉ះ កាយូ ងមើរ្គូណ្តកាន់ កាបា៉ា ក់); 
ពូងៅណដកពិតជាម តនិរងគ្ោ៉ះថាា ក់ណ្តស់ 

kapak besi itu sangat tajam 

dan berbahaya (កាបា៉ា ក់ ងបើស  ីអ ីទូ 
សាង៉ា ត់ តាចាាំ ដាន ់បឺរ(r)បាហាយ៉ា )
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kapal  /កាបា៉ា ល/់ n កបា៉ា ល:់ 

កបា៉ា ល់ងន៉ះបានអណែា តងចញងៅង្ើយ 

kapal itu sudah berlayar 

(កាបា៉ា ល ់អ ីទូ ស ូដ៉ះ ងប ៊ីរ(r)ឡាយ៉ា រ(r));  

កបា៉ា ល់ចមៃរ kapal penyeberangan 

(កាបា៉ា ល ់ងពើងញើងប ៊ីរ៉ា ង៉ា ន់); 
-- api  /កាបា៉ា ល ់អាព/ី 
កាបា៉ា ល់ងឌើរងដាយថាមពលកាំងៅ: 
កាបា៉ា ល់បានង្វើដាំងែើរងៅមហាសម គ្ទបា៉ា ស ី វ្ិច 
kapal api itu berlayar di 

samudera pasifik (កាបា៉ា ល ់អាព ីអ ីទូ 
បឺរ(r)ឡាយ៉ា រ(r) ឌិ សាមូងឌើរ៉ា  បា៉ា ស ី វ្ីរ); 
-- layar  /កាបា៉ា ល ់ឡាយ៉ា រ(r)/ ទូកងកាា រ; 
សាំងៅ 

-- perang  /កាបា៉ា ល ់ងពើរ ាំរ/ វនចមាាំរ;  
-- pesiar  /កាបា៉ា ល ់ងពើស ីយ៉ា រ((r)/  

នវងទសចរែ៍/នវកមានា: 
ង្វើការងៅងលើនវកមានារឺជាការងរមួយដ៏លអ  
 

 

 

 

bekerja di kapal pesiar 

merupakan pekerjaan yang 

menjanjikan (បឺងរើរ(r)ចា ឌិ កាបា៉ា ល ់

ងពើស ីយ៉ា រ(r) ងមើរូបា៉ា កាន់ ងពើងរើរ(r)ចាអាន់ 
យ ាំរ ងមើនចាន់់ជីកាន់); 
-- selam  /កាបា៉ា ល ់សឺឡាាំ/ នវម ជទឹក: 
នវម ជទឹកងន៉ះមានពែ័ងខៀវចាស់ kapal 

selam itu berwarna biru tua 

(កាបា៉ា ល ់សឺឡាាំ អ ីទូ បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណ្ត ប ៊ីរូ 
ទូវ៉ា ) 

kapan  /កាបា៉ា ន់់/ pron ងពលណ្ត: 
ងពលណ្តបានោត់ចាកងចញងៅ? kapan 

dia akan pergi? (កាបា៉ា ន់់ ឌីយ៉ា  
អាកាន់ ងពើរ(r)្គ?ី); 

kapan-kapan  /កាបា៉ា ន់់-កាបា៉ា ន់់/  
n ងៅថ្ងៃណ្តមួយ: ងៅថ្ងៃណ្តមួយខ្ុាំនឹរជួបអាក 
kapan-kapan saya akan 

menemui Anda (កាបា៉ា ន់់-កាបា៉ា ន់់ 
សាយ៉ា  អាកាន់ ងមើងនើម យ អាន់ដា) 
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kapur  /កាពូរ(r)/ n ដីស: 
ដីសងរងគ្បើសគ្មាប់សរងសរងលើកាា រងខៀន 
kapur digunakan untuk 

menulis di papan tulis (កាពូរ(r) 

ឌិ្គូណ្តកាន ់អ  នទ ក ងមើនូលីស ឌិ បា៉ា បា៉ា ន់់ 
ទូលិស(ស)) 

karang  /ការ ាំរ/ n ផ្លា ងៅ: 
ងយើរអាចជួបគ្បទ៉ះផ្លា ងៅងៅងលើងឆ្ារខាច់ 
karang dapat kita jumpai di 

pantai (ការ៉ា រ ដាបា៉ា ត់ រីតា ជ មថ្ប៉ា ឌិ 
បា៉ា ន់់ថ្ត) 

karcis  /ការ(r)ជីស(s)/ n សាំប គ្ត: 
ទសសនិកជនរឺតគ្មូវ់ាឲ្យមានសាំប គ្តសគ្មាប់ចូលទ
សសនការសណមារងន៉ះ penonton 

memerlukan karcis untuk 

menonton pertunjukan 

(ងពើែ នត ន ងមើងមើរ(r)លូកាន់ ការ(r)ជិស(ស) 

អ  នទ ក ងមើែ នត ន ងពើរ(r)ទ នជូកាន់) 
kardus  /ការ(r)ឌូស(s)/ n គ្បអប:់ គ្បអប់ទងទរ 

kardus kosong (ការ(r)ឌូស(s) 

ងកាស រ) 
karena  /កាងរីណ្ត/ p ងដាយសារ: ោត់

អត់បានង្វើការថ្ងៃងន៉ះ ងដាយសារឈ្ឺ  
 

dia tidak bekerja hari ini 

karena sakit (ឌយី៉ា  ទីដាក់ 
ងប ៊ីងរើរ(r)ចា ហារ ីអ ីនី កាងរីណ្ត សារីត) 

kartu  /ការ(r)ទូ/ n កាត: កាតង ៅ្ ៉ះ kartu 

nama (ការ(r)ទូ ណ្តមា៉ា ); កាតយកទាំនិញ 

kartu barang bawaan (ការ(r)ទូ 
បារ ំ រ បាវ៉ា អាន់); កាតឥែពនធ, 
កាតដាក់ល យ kartu debit (ការ(r)ទូ 
ងដប ៊ីត); កាតអតាសញ្ជា ែប័ែណ kartu 

identitas (ការ(r)ទូ អ ីដិនទីតាស់(s)); 

កាតងគ្កឌីត kartu kredit (ការ(r)ទូ 
ងគ្កឌីត); កាតមឹមរ ីkartu memori 

(ការ(r)ទូ ងមម៉ាូរ)ី; ការទូរស័ពរ kartu 

telepon (ការ(r)ទូ ងតងល វ្ូន); 
លិខិតអងញ្ាើញ kartu undangan 

(ការ(r)ទូ អ  នដាង៉ា ន់); 
-- kredit  /ការ(r)ទូ ងគ្រឌិត/ 
កាតឥែទន; កាតងគ្កឌិត: 
កាតឥែទនជា្មៅតាគ្តូវបានងគ្បើសគ្មាប់ការទិ
ញទាំនិញ kartu kredit biasanya 

digunakan untuk berbelanja 

(ការ(r)ទូ ងគ្រឌិត ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ឌិ្គូណ្តកាន់ 
អ  នទ ក បឺរ(r)បឺឡាន់ចា);
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-- nama  /ការ(r)ទូ ណ្តមា៉ា / កាតង ៅ្ ៉ះ: 
សូមទទួលយកកាតង ៅ្ ៉ះរបស់ខ្ុាំងឌើមបីជាសកខីភា
ពថ្នការសាគ ល់ោា របស់ងយើរ terimalah 

kartu nama saya sebagai 

tanda perkenalan  
kita (ងទើរីមា៉ា   ៉ះ ការ(r)ទូ ណ្តមា៉ា  សាយ៉ា  
សឺបាថ្្គ តាន់ដា ងពើរ(r)ងរើណ្តល់ឡាន់ រីតា); 

-- pos /ការ(r)ទូ ប៉ា ស(s)/  

កាតថ្គ្បសែីយ៍: 
មិតារបស់ខ្ុាំបានង ្ើរកាតថ្គ្បសែីយ៍ពីគ្បងទស្ូ
 រ់មកឲ្យខ្ុាំ  temanku 

mengirimkan kartu pos dari 

Belanda (ងទើមា៉ា ន់រូ ងមើរីរិមកាន់ ការ(r)ទូ 
ប៉ា ស(ស) ដារី បឺឡាន់ដា) 

karung /ការ រ/ n ការ៉ា រ: ការ៉ា រអរារ karung 

beras (ការ រ ងប ៊ីរ៉ា ស(់s)) 

karya  /ការ(r)យ៉ា / n ការងរ; សាា ថ្ដ: 
ការងរថ្ចាគ្បឌិត karya kreatif 

(ការ(r)យ៉ា  ងគ្រអាទិ្វ); 
-- sastra  /ការ(r)យ៉ា  
សាស្ទសាា / អកសរសាស្ទសា: សាា ថ្ដអកសរសាស្ទសាទាំងនើប  
karya sastra modern (ការ(r)យ៉ា  
សាស្ទសាា  មូណដរ ិន) 

 

karyawan  /ការ(r)យ៉ា វ៉ា ន់់/ n ប រគលិក: 
ប រគលិកមួយចាំននួបានង្វើបាត កមៅ beberapa  

karyawan melakukan aksi 

demonstrasi (បឺបឺរ៉ា បា៉ា  ការ(r)យ៉ា វ៉ា ន់ 
ងមើឡារូកាន់ អាក់ស  ីងដម៉ា នស្ទសាា ស ី) 

kas  /កាស(s)/ n គ្បាក;់ ល យ: 
គ្បាក់របស់ពួកងយើរចាប់ង រើមងយច ៉ះ uang 

kas kami mulai berkurang 

(អ ូវ ាំរ កាស់(ស) កាម ីមូថ្  បឺរ(r)រូរ ាំរ) 
kasar  /កាសារ(r)/ a 1 ងគ្រើម: ណសបកងគ្រើមខាៃ ាំរ 

kulitnya sangat kasar (រូលីតញ៉ា  
សាង៉ា ត់ កាសារ(r)); 2 រឹររូស; 

អាកបបកិរិយោត់រឹររូស sikapnya 

kasar (ស ីកាប់ញ៉ា  កាសារ(r)); 3 ងគ្រើម; 
ថ្ រងគ្រើម permukaan kasar 

(ងពើរ(r)មូកាអាន់ កាសារ(r))  

kasih  /កាស ី៉ះ/ n 1 ងអាយ;  ាល ់

 ាល់កាីគ្សឡាញ់ kasih sayang (កាសី៉ះ 
សាយ ាំ រ); 2 គ្សឡាញ់: អាកជាទីគ្សឡាញ ់

cinta kasih (ជិនតា កាសី៉ះ);  
3 គ្សឡាញ់: អាកជាទីគ្សឡាញ់របស់ខ្ុាំ 
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សូមងមតាា មក kasihku, datanglah 

(កាសី៉ះរូ ដាតាាំរ ៉ះ); 
kasihan  /កាស ីហាន/់ n អាែតិ: 
អាកងងៅើងជើរមានកាីអាែតិដល់ជនពិការងៅម ខប
ណ្តណ ោរងន៉ះ  
para pejalan kaki merasa 

kasihan pada gelandangan di 

depan toko buku itu (បារ៉ា  
ងពើចាឡាន់ ការ ីងមើរ៉ា សា កាស ីហាន់ បា៉ា ដា 

ង្គើឡាន់ដាង៉ា ន់ ឌី ងឌើបា៉ា ន់ តូកូ ប ូរូ អ ីទូ) 
kasir  /កាស ីរ(r)/ n កណនៃរបរគ្បាក់: 

ចូរអាកបរ់គ្បាក់ងៅកណនៃរបរ់គ្បាក់ណដលងៅជិត
ងលាកអាកបាំ  ត bayarlah di kasir 

terdekat (បាយ៉ា រ(r) ៉ះ ឌី កាស ីរ(r) 

ងតើរ(r)ងឌើកាត់) 
kasur  /កាស ូរ(r)/ n ពកូ: ពកូងររ kasur 

tidur (កាស ូរ(r) ទីឌូរ(r)) 

kasus  /កាស ូស(s)/ n ករែី; បញ្ជា : 
ករែីមន សសឃាត kasus 

pembunuhan (កាស ូស ងពើមប ូនហូាន)់ 
kata  /កាតា/ n ពាកយ; ពាកយសមា:ី 

ពាកយសមាីរបស់ោត់ង្វើឲ្យខ្ុាំឈ្ឺចាប់ kata-

katanya mengusikku (កាតា-

កាតាញ៉ា  ងមើរូស ិករូ); 

berkata  /ងបើរ(r)កាតា/ v នយិយ: 
ោត់និយយថាោត់នឹរមក រ៉ះងៅលាៃ ចងន៉ះ dia 

berkata bahwa dia akan 

pulang sore ini (ឌីយ៉ា  ងប ៊ីរ(r)កាតា 

ប៉ះវ៉ា  ឌីយ៉ា  អាកាន់ ពូឡាាំរ សូងរ៉ា អ ីនី) 
katak  /កាតាក់/ n កណរាប: 

ដូចកណរាបងៅកាុរអែាូ រ seperti katak 

di bawah tempurung 

(ងសើងពើរ(r)ទី កាតាក់ ឌី បាវ៉ា៉ះ តឹមពូរ រ) 
kaus  /កាអូស(s)/ n អាយឺត: 

ខ្ុាំទិញអាវយឺតទ កជាអន សាវរីយ ៍aku 

membeli kaus sebagai 

cendera mata (អារូ ងមើមងប ៊ីល ី

កាអូស(s) ងសើបាថ្្គ ចិនងឌើរ មា៉ា តា); 

-- kaki  /កាអូស(s) កាអូស ការ/ី 
ងគ្សាមងជើរ: 
ោត់ពាក់ណសបកងជើរងដាយោៅ នងគ្សាមងជើរ dia 

memakai sepatu tanpa kaus 

kaki (ឌយី៉ា  ងមើមា៉ា ថ្ក ងសើបា៉ា ទូ តាន់បា៉ា  
កាអូស(s) ការ)ី 

kawin, mengawini /ងមើង៉ា វីនី/ v ងរៀបការ; 
ងរៀបអាពា្៍ពិពា្:៍ ងតើអាកចរ់ងរៀបការនិរខ្ុាំងទ? 

maukah engkau mengawiniku? 

(ងៅ៉ា ក៉ះ អឹរកូវ ងមើង៉ា វនីីរូ?)
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kaya  /កាយ៉ា / a មាន: ោត់មានណមនណទន dia 

kaya raya (ឌីយ៉ា  កាយ៉ា  រ៉ា យ៉ា ) 
kayu /កាយូ/ n ងឈ្ើ: ងតអ ីងន៉ះង្វើពីងឈ្ើ 

kursi itu terbuat dari kayu 

(រូរ(r)ស ី អ ីទូ ងទើរ(r)ប ូវ៉ា ត់ ដារី កាយូ) 

ke /ងរើ/  p ងៅ; ងឆ្លព ៉ះងៅ: 
ោត់ង្វើដាំងែើរងៅគ្បងទសឥែឌូ ងនស ីជាមួយគ្រួសា
ររបស់ោត់ dia pergi ke Indonesia 

bersama keluarganya (ឌីយ៉ា  
ងពើរ(r)្គី ងរើ ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  ងប ៊ីរ(r)សាមា៉ា  
ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា ញ៉ា ) 

kebun  /ងរើប  ន/ n 1 សួន: 
ងកៅរៗចូលចិតាងលរងៅកាុរសួន anak-anak 

gemar bermain di kebun 

(អាណ្តក់-អាណ្តក់ ង្គើមា៉ា រ(r) បឺរ(r)មា៉ា អ ីន 
ឌិ ងរើប  ន); 2 សួន, ចាំការ: សួន kebun 

bunga (ងរើប  ន); 
-- binatang  /ងរើប  ន ប ៊ីណ្តតាាំរ/ 
សួនសតវ: 
សួនសតវរឺជារមែីដាា នមួយការុចាំងណ្តមរមែីដាា
នជាងគ្ចើនណដលជាទីងពញចិតារបស់ង្្ៀវងទសចរែ៍ 
salah satu tempat wisata 

favorit adalah kebun 

binatang (សា ៉ះ សាទូ តមឹបា៉ា ត់ វសីាតា 

ហាវ ្វូរីត អាដា ៉ះ ងរើប  ន ប ៊ីណ្តតាាំរ); 

berkebun /ងបើរ(r)ងរើប  ន/ v ង្វើចាំការ: 
ចាំែរ់ចាំែូលចិតារបស់ោត់រឺង្វើចាំការ 
hobinya berkebun (្ូប ៊ីញ៉ា  
ងបើរ(r)ងរើប  ន) 

kecil  /ងរើជីល/ a 1 តូច:  
ងទ៉ះបីជារូបររកាយរបស់ោត់តូចក៏ពិតណមនណតោ
ត់មា ាំ មួនណ្តស ់meskipun tubuhnya 

kecil, dia sangat kuat (ងមសគីព ន 
ទូប  ៉ះញ៉ា  ងរើជីល  ឌីយ៉ា  សាង៉ា ត់ រូវ៉ា ត់); 
2 ងកៅរ: ងៅងកៅរ masih kecil (មា៉ា សិ៉ះ 
ងរើជីល); 3 តូច: ទីគ្ករុតូច kota kecil 

(កូតា ងរើជីល); 

kekecilan  /ងរើងរើជីឡាន/់ a តូចងពក; 
ចងរអៀត: អាវរបស់ោត់ចងរអៀត bajunya 

kekecilan (បាជយូញ៉ា  ងរើងរើជីឡាន់) 
kedap /ងរើដាប់/ a ណដលជាប់; ណដល្ ន; ណដលមា ាំ : 

មិនគ្ជាបទឹក kedap air (ងរើដាប់ អាយីរ) 
kedelai  /ងរើងឌើថ្ / n សណែា កងសៀរ: 

តា  ្ូង្វើមកពីសណែា កងសៀរ tahu 

terbuat dari kedelai (តា  ្ូ 
ងទើរ(r)ប ូវ៉ា ត់ ដារី ងរើងឌើថ្ ) 

keju  /ណកជយ/ូ n ឈ្ីស: នាំប រ័ឈ្ីស roti keju 

(រូទី ណកជយូ)
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kejut, kejutan  /ងរើជយូតាន់/ n ការភ្ាក់ង អើល: 
នរទទួលការង្វើឲ្យភ្ាក់ង អើលងៅថ្ងៃខួបកាំងែើតរប
ស់នរ dia mendapat kejutan 

pada hari ulang tahunnya 

(ឌីយ៉ា  មិនដាបា៉ា ត់ ងរើជយូតាន់ បា៉ា ដា ហារ ី
អ ូឡាាំរ តា  ្ នញ៉ា ); 
mengejutkan  /ងមើងរើជ តកាន់/  
v ង្វើឲ្យភ្ាក់ង អើល: 
ការង ើរឋានៈរបស់ោត់ង្វើឲ្យមានការភ្ាក់ង អើលដ
ល់មន សសទាំរអស ់kenaikan 

jabatannya mengejutkan 

semua orang (ងរើថ្ែកាន់ 
ចាបាតាន់ញ៉ា  ងមើងរើជយុតកាន់ ងសើមូវ៉ា  អូរ ាំរ); 
terkejut  /ងតើរ(r)ងរើជ ត/ v តក់សៃុត: ន
តក់សៃុតងៅងពលណដលបានលីដាំែឹរពីការសាៃ ប់រប
ស់មាា យនរ dia terkejut 

mendengar berita kematian 

ibunya (ឌីយ៉ា  ងតើរ(r)ងរើជយុត 
ងម ើនងឌើងរ(r) ងប ៊ីរីតា ងរើមា៉ា ទីយ៉ា ន អ ីប ូញ៉ា ) 

kelahi, berkelahi  /ងប ៊ីរ(r)ងរើឡា្ /ី  
v ជាំងលា៉ះ; វយតប់ោា ; គ្បយ ទធ: 
ោត់ហា នគ្បយ ទធជាមួយនរិខ្ុាំ dia 

menantangku berkelahi (ឌយី៉ា  
ងមើណ្តន់តាាំររូ ងប ៊ីរ(r)ងរើឡា្ ី) 

kelapa /ងរើឡាបា៉ា / n ដូរ: ណ ៃដរូធ្នៃ ក់ងៅមាត់ងឆ្ារ 
buah kelapa berjatuhan di 

pinggir pantai (ប ូវ៉ា ស ់ងរើឡាបា៉ា  
បឺរ(r)ចាទ ៉ះហាន់ ឌិ ពិរ្គីរ(r) បា៉ា ន់់ថ្ត) 

kelas  /ងរើឡាស់(s)/ n ថាា ក់: ថាា ក់ងសដាកចិច 
kelas ekonomi (ងរើឡាស់(s) 

ងអកូែូមី) 
kelelawar  /ងរើងលឡាវ៉ា រ(r)/ n គ្បងចៀវ: 

ងមា៉ា រចូលងររ រុយោា ដូចសតវគ្បងចៀវ jam 

tidurnya terbalik seperti 

kelelawar (ចាាំ ទីឌូរ(r)ញ៉ា  
ងទើរ(r)បាលិរ សឺងពើរ(r)ទី ងរើងលឡាវ៉ា រ(r)) 

keliling, mengelilingi  /ងមើងរើលីលីរី/  
v ព័ទធជ ាំវិញ: ទីគ្ករុព័ទធជ ាំវញិងៅងដាយ្ាាំ 
pegunungan mengelilingi 

kota itu (ងពើ្គូនូងន់ ងមើងរើលីលីរី កូតា 

អ ីទូ); 
sekeliling  /ងសើងរើលីលីរ/ p ជ ាំវិញ: 
បរិយកាសងៅជ ាំវញិ រ៉ះពិតជាសៃប់សាៃ ត់ណមន 
suasana di sekeliling 

perumahan itu sangat sunyi 

(សវ័រសាណ្ត ឌី ងសើងរើលីលីរ ងពើរ(r)រូមា៉ា ហាន់ 
អ ីទូ សាងត់ ស ូញី) 

kelinci /ងរើលីនជី/ n ទនាយ: 
ទនាយងន៉ះមានងរមស 
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kelinci itu berbulu putih 

(ងរើលិនជិីអី ីទូ បឺរ(r)ប ូលូ ពូទិស(ស)) 

kelingking  /ងរើលីរកីរ/ n កូនថ្ដ: 
កូនថ្ដរបស់នរតូចណមនណទន 
kelingkingnya kecil sekali 

(ងរើលីរកីរញ៉ា  ងរើចីល ងសើកាលី) 
keliru  /ងរើលីរូ/ a គ្ច ាំ; ្័នាគ្ច ាំ; ខ ស: 

ខ្ុាំជាអាក្័នាគ្ច ាំកាុរបញ្ជា ងន៉ះ aku yang  

keliru dalam hal itu (អារ ូយ ាំ រ 
ងរើលីរូ ដាឡាាំ ហាល់ អ ីទូ); 
kekeliruan  /ងរើងរើលីរូវន់/ n ្ន័ាគ្ច ាំ; 
កាំ្ ស: 
មានការ្័នាគ្ច ាំកាុរការកក់បនរប់សណ្តា ោរ 
terdapat kekeliruan dalam 

pemesanan kamar (ងតើរ(r) 

ងរើងរើលីរូវន់ ដាឡាាំ ងពើងមើសាណ្តន់ កាងមើរ(r)) 

keluar  /ងរើលូងអើរ(r)/ v ងចញ;  

ងចញងគ្ត; ចាកងចញ: 
ខ្ុាំងចញងគ្តជាមួយមិតា្កាិរបស់ខ្ុាំងៅយប់ងន៉ះ 
aku keluar bersama teman-

temanku malam ini (អារ ូ
ងរើលូងអើរ(r) ងពើរ(r)សាមា៉ា  ងតើមា៉ា ន់ ងទើមា៉ា ន់រូ 
មា៉ា ឡាាំ អ ីនី) 

keluarga  /ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា / n គ្រួសារ: 
ណ នការគ្រួសារ (ការពនាកាំងែើត) 

keluarga berencana 

(ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា  ងប ៊ីងរនចាណ្ត) 

keluh, keluhan /ងរើលូហាន/់ n ការតអូញណតអរ; 
ការតវ៉ា : 
មានការតអូញណតអរជាខាៃ ាំររបស់គ្បជាពលរដាងៅចាំ
ងពា៉ះសារ់ដារងសវរបស់មនរីរងពទយ  
keluhan masyarakat 

terhadap standar pelayanan 

rumah sakit sangat tinggi 

(ងរើលូហាន់ មា៉ា ្ារ៉ា កាត់ ងតើរ(r)ហាដាប់ 
សារ់ដាតរ(r) ងពើឡាយ៉ា ណ្តន់ រ៉ាូមា៉ា ស ់សារីត 
សាង៉ា ត់ ទីរ្គី) 

kemarau  /ងរើមា៉ា រ៉ា វ/ n សៃួត: រដូវគ្បាាំរ 
musim kemarau (មូស ីម ងរើមា៉ា រ៉ា វ) 

kemas  /ងរើមា៉ា ស(់s)/ a ខចប់: ក រតឺន័រ peti 

kemas (ងពើទី ងរើមា៉ា ស់(s)); 

kemasan  /ងរើមា៉ា សាន/់ n ការវិចខចប់; 
គ្បអប់; កញ្ចប:់ 
កញ្ចប់កាបូបងន៉ះមានភាពសាអ តលអ 
kemasan tas itu sangat rapi 

(ងរើមា៉ា សាន់ តាស់(s) អ ីទូ សាង៉ា ត់ រ៉ា ពី);
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mengemas  /ងមើងរើមា៉ា ស់(s)/ v ខចប់; 
វិចខចប់; វិចបរវិច: 
នរវចិបរវិចសាំងលៀកបាំពាក់យ៉ា រតក់គ្ក្ល់ 

dia mengemas terburu-buru 

(ឌីយ៉ា  ងមើងរើមា៉ា ស់(s) ងតើប ូរ ូប ូរ)ូ 
kembali  /រឹមណប ល/ី v វិលគ្ត ប់: 

ពូកងរវលិគ្ត ប់មកពី្ាាំងពញវញិងៅគ្ពឹកងន៉ះ 
mereka kembali dari Phnom 

Penh pagi ini (ងមើងរកា ងរើមបាល ីដារី 
្ាាំងពញ បា៉ា ្គ ីអ ីនី) 

kemudi, mengemudikan  

 /ងមើងរើមូឌីកាន់/ v ងបើកបរ: 
ោត់ងបើកបរឡានងដាយោៅ នការគ្បរុគ្បយ័តា  
dia mengemudikan mobil 

dengan ceroboh (ឌីយ៉ា  ងមើងរើមូឌកីាន់ 
មូបិល ងទើង៉ា ន់ ងចើរូប ូស) 

kemudian  /ងរើមូឌីយ៉ា ន/ n បនរ ប់មក; រួចមក: 
ោត់ងៅបណ្តណ ោរបនរ ប់មកោត់ងៅហារកាង្វ 
dia pergi ke toko buku, 

kemudian ke kafe (ឌីយ៉ា  ងពើរ(r)្គ ី
ងរើ តូកូ ប ូរូ ងរើមូឌីយ៉ា ន ងរើ កាង្វ) 

kenal, memperkenalkan 

 /មឹមងពើរ(r)ងរើណ្តល់កាន/់ v ណែនាំ: 
ោត់បានណែនាំខៃួនឯរថាជាបរបអូនជដីូនមួយរប
ស់អាកជិតខារខ្ុាំ dia  

memperkenalkan diri sebagai  

sepupu tetanggaku (ឌីយ៉ា  
ងម ើមងពើរ(r)ងរើណ្តល់កាន់ ឌីរ ីងសើបាថ្្គ 
ងសើពូពូ ងទើតាាំរហាា រូ); 
mengenali  /ងមើងរើណ្តលី/  

v ទទួលសាគ ល:់ ខ្ុាំមិនទទួលសាគ ល់ោត់ងទៀតងទ 
saya tidak mengenali dia lagi 

(សាយ៉ា  ទីដាក់ ងមើងរើណ្តលី ឌីយ៉ា  ឡា្គ)ី 
kencan  /កឺនចាន/់ n ការណ្តត់ជួប: 

ការណ្តត់ជួបងលើកដាំបូរ kencan 

pertama (កឹនចាន់ ងពើរ(r)តាមា៉ា ) 
kencang  /កិនចាាំរ/ a 1 ងលឿន; រ្័ស: 

ងសវអ ីន្ឺែិតោៅ នណខសងៅកាុរសណ្តា ោរងន៉ះរឺ
មានងលបឿនងលឿនណ្តស់ koneksi wi-fi 

di hotel itu sangat kencang 

(កូែិកស ី  វ៉ា យ-ហាវ យ ឌី ្ូណតល អ ីទូ 
សាង៉ា ត់ កិនចាាំរ); 2 ណដលតរឹ; ណដលណែន: 
ោត់ពាក់ណខសគ្កវ៉ា ត់ស វតាិភាពតឹរងពក dia 

memasang sabuk 

keselamatan terlalu kencang 

(ឌីយ៉ា  ងមើមា៉ា សា ាំ រ សាប  ក ងរើងសើឡាមា៉ា តាន់ 
ងតើរ(r)ឡាល ូកិនចាាំរ) 

kencing  /កិនជរិ/ v ទឹកងនម: 
លទធ លងតសាទឹកងនមរបស់ោត់រឺមានជាតិគ្សា 

terdapat alkohol pada hasil 
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tes urinnya (ងតើរ(r)ដាបា៉ា ត់ អាល់កូ្ល់ 

បា៉ា ដា ហាស ីល ណតស(s) អ ូរីនញ៉ា ) 
kendara, kendaraan  /កិនដារ៉ា អាន/់  

n មង្ាបាយង្វើដាំងែើរ; រងយនា: 
រងយនា្ ន្ៃន់ kendaraan berat 

(កិនដារ៉ា អាន ់ងប ៊ីរ៉ា ត់); 
mengendarai  /ងមើរិនដារ៉ា អ /ី v ជិ៉ះ 
ោត់ជិ៉ះករ់ងៅការិយល័យ dia 

mengendarai sepeda ke 

kantor (ឌីយ៉ា  ងមើរិនដារ៉ា អ ី ងសើងប៉ាដា ងរើ 
កាន់ត័រ(r)) 

kentang  /កិនតាាំរ/ n ដាំ ូរ: ដាំ ូរងជៀន 
kentang goreng (កិនតាាំរ ្ាូណរ៉ារ) 

kepal, kepalan  /ងរើបា៉ា ឡាន់/ n កណ្តា ប់ថ្ដ: 
កណ្តា ប់ថ្ដ kepalan tangan 

(ងរើបា៉ា ឡាន់ តាង៉ា ន់) 
kepala /ងរើបា៉ា ឡា/ n 1 នយក: នយកសាលា 

kepala sekolah (ងរើបា៉ា ឡា ងសើកូ ៉ះ); 
2 កាល: គ្កអឺតគ្កទម; វយឬក besar 

kepala (ណបសារ(r) ងរើបា៉ា ឡា) 

kepiting  /ងរើពីតីរ/ n កាា ម: ខ្ុាំចូលចិតាញុាំ កាា ម 
aku suka makan kepiting (អារូ 
ស ូកា មា៉ា កាន់ ងរើពីតីរ) 

kerabat /ងរើរ៉ា បាត/់ n ញតិសាងលា្ិត; 
សាច់ញតិ: សាច់ជិត kerabat dekat 

(ងរើរ៉ា បាត់ ងឌើកាត់) 
kerah  /ងរើរ៉ា៉ះ/ n កអាវ: 

ោត់ងរៀបកអាវរបស់ោត់ឲ្យសាអ តម នងពលងតរូប 
dia merapikan kerah bajunya 

sebelum difoto (ឌីយ៉ា  ងមើរ៉ា ពីកាន់ 
ងរើរ៉ា៉ះ បាជូញ៉ា  សឺបឺល ម ឌិ្វូតូ) 

kerang  /ងរើរ ាំរ/ n ខយរ; ងមច : 
អាកងនសាទលកខ់យរណដលជា លងនសាទរបស់ខៃួន
ងៅកាំពរ់ណ   
para nelayan menjual kerang 

hasil tangkapan mereka di 

pelabuhan (បា៉ា រ៉ា  ងនើឡាយ៉ា ន់ ងមើនជូវ៉ា ល ់

ងរើរ ាំរ ហាស ីល តាាំរកាបា៉ា ន់់ ងមើងរកា ឌិ 
ងពើឡាប ូហាន់) 

keranjang  /ងរើរ ាំរចាាំរ/ n កស្ទនាក:់ 
កស្ទនាក់សាំរម keranjang sampah 

(ងរើរ៉ា ន់ចាាំរ សាាំប៉ា៉ះ) 
keras  /ងរើរ៉ា ស(់s)/ a រឹរ: រឹរកាល keras 

kepala (ងរើរ៉ា ស(់s) ងរើបា៉ា ឡា) 

kerbau  /ងរើរ(r)ង / n គ្កបី: 
កសិករ្ាួររស់ណគ្សរបស់ពួកងរជាមួយគ្កបី 
petani membajak sawah 
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dengan kerbau (ងពើតានី ងមើមបាចាក់ 
សាវ៉ា៉ះ ងឌើង៉ា ន់ ងរើរ(r)បាវ) 

kereta  /ងរើងរ៉ាតា/ n រងង្ៃើរ: សាា នីយ៍រងង្ៃើរ 
stasiun kereta (សាា ស ីយូន ងរើងរ៉ាតា) 

kering  /ងរើរីរ/ a សអួត: រដូវរាំរសៃួត musim 

kering (មូស ីម ងរើរីរ); ដីសអួត tanah 

kering (តាែ៉ះ ងរើរិរ); 
kekeringan  /ងរើងរើរីង៉ា ន់/  
n សអួត; រីរសអួត: 
ភាពរីរសអួតបានង្វើឲ្យខកខានការគ្បមូល ល 

kekeringan telah  

menyebabkan gagal panen 

(ងរើងរើរីង៉ា ន់ ងតើ ៉ះ ងមើងញើបាប់កាន់ ហាា ហាា ល់ 
បា៉ា ែិន); 
mengeringkan  /ងមើងរើរីរកាន់់/   
v ហាល; សមៃតួ: សមៃួតសងមៃៀកបាំពាកអ់ាក 
keringkan pakaianmu (ងរើរីរកាន់ 
បា៉ា ថ្កយ៉ា ន់មូ) 

keringat  /ងរើរីង៉ា ត់/ n ងញើស: 
វជូតងញើសងៅងលើម ខរបស់វ ia 

mengusap keringat di 

wajahnya (អ ីយ៉ា  ងមើរូសាប់ ងរើរីង៉ា ត់ ឌិ 
វ៉ា ចយ៉ា៉ះញ៉ា ); 

 

 

berkeringat 1  /បឺរ(r)ងរើរីង៉ា ត់/  
v មានងញើស: 
ងកៅរមាា ក់ងន៉ះរត់រ្ូតដល់ងចញងញើស anak 

itu berlari hingga 

berkeringat (អាណ្តក់ អ ីទូ បឺរ(r)ឡារ ី
្ ីរហាា  បឺរ(r)ងរើរីង៉ា ត់);  
2  /ងប ៊ីរ(r)ងរើរីង៉ា ត/់ v ងញើស; 

ណដលមានងញើស: 
អាកាសធ្នត ងតា ង្វើឲ្យខ្ុាំណបកងញើសងគ្ចើន 
cuaca panas membuatku 

banyak berkeringat (ជូវ៉ា ចា 

បា៉ាណ្តស់(s) ងម ើមប ូវ៉ា ត់រូ បាញ៉ា ក់ 
ងប ៊ីរ(r)ងរើរីង៉ា ត់) 

kerja, bekerja  /បឺងរើរ(r)ចា/ v ង្វើការ:  
ងតា៉ះង្វើការ  mari bekerja (មា៉ា រី 
បឺងរើរ(r)ចា); 

mengerjakan  /ងមើរងរើរ(r)ចាកាន់/់ 
v ង្វើ: ងទើអាកកាំព រង្វើអវី? kamu sedang 

mengerjakan apa? (កាម ូសឺដាាំរ 
ងមើងរើរ(r)ចាកាន់ អាបា៉ា ?) 

kertas  /ងរើរ(r)តាស់(s)/ n គ្កដាស: 
ងយើរគ្តូវការគ្កដាសនិរប  ចងឌើមបីសរងសរ  kita 

perlu kertas dan pena untuk 

menulis (រីតា ងពើរ(r)លូ 
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ងរើរ(r)តាស់(ស) ដាន ់ងពណ្ត អ  នទ ក 
ងមើនូលិស(ស)); គ្កដាសមួយសនៃឹក 
selembar kertas (ងសើ ិមបារ(r) 

ងកើរ(r)តាស់(s)) 

kesal  /ងរើសាល/់ a ង ាើសចិតា: 
ោត់ង្វើឲ្យខ្ុាំង ាើសចិតាជាមួយនិរអតាចរិតរបស់ោត់ 
dia membuatku kesal dengan 

tingkahnya (ឌីយ៉ា  ងម ើមប ូវ៉ា ត់រូ ងរើសាល ់

ងដើង៉ា ន់ ទីរក៉ះញ៉ា ) 
kesan  /ងរើសាន/់ n ចាំណ្តប់អារមៅែ៍: 

ងមដឹកនាំមាា ក់ងន៉ះជាមន សសលអងៅកាុរគ្កណសណ្ាក
កូនងៅរបស់ោត់ pimpinan itu 

memiliki kesan yang baik di 

mata anak buahnya  

 

(ពីមពីណ្តន ់អ ីទូ ងមើមីលីរី ងរើសាន់ យ ាំរ  
បាអ ីរ ឌិ មា៉ា តា អាណ្តក់ ប ូវ៉ា៉ះញ៉ា ) 

ketat  /ងរើតាត់/ a 1 តឹររឹរ: ចាប់តរឹរឹរ 
peraturan ketat (ងពើរ៉ា ទូរ៉ា ន់ ងរើតាត់); 
2 ណដលតឹរ; ណដលណែន; ណដលចងរអៀត: ងខាតឹរ 
celana ketat (ងចើឡាណ្ត ងរើតាត់) 

ketela  /ងរើងតឡា/ n ក្តួច/ដាំ ូរ: 
ដាំ ូរមាន រុកសរធ្នត កាបូអ ីគ្ដាតជាងគ្ចើន 
ketela banyak mengandung 

karbohidrat (រីងតឡា បាញ៉ា ក់ 
ងមើង៉ា ន់ឌ រ ការ(r)បូ្ ីគ្ដាត់) 

ketiak  /ងរើទីយ៉ា ក/ n ងកៃៀក: ងកៃៀករបស់វងសើម 
ketiaknya basah (ងរើទីយ៉ា កញ៉ា  
បាស៉ះ) 

ketika  /ងរើទីកា/ n ងៅងពលណដល: 
ខ្ុាំបានង ើញោត់ងៅងពលណដលោត់កាំព រងឌើរងៅ
ងលើចិងញ្ាើម ៃូវ saya melihatnya 

ketika dia sedang berjalan di 

trotoar (សាយ៉ា  ងមើលីហាតញ់៉ា  ងរើទីកា 

ឌីយ៉ា  សឺដាាំរ បឺរ(r)ចាឡាន់ ឌិ គ្តូតូអារ(r) ) 

ketombe  /ងរើត មងប/ n អណរគ: 
ោត់ទិញសាប ូសគ្មាប់បាំបាត់អណរគងៅងលើណសបកកា
លរបស់ោត់ dia membeli sampo  

untuk menghilangkan 

ketombe di kepalanya (ឌីយ៉ា  
ងមើមបឺល ីសាាំប៉ាូ អ  នទ ក ងមើរ្ ីឡាន់កាន់ 
ងកត មងប ឌិ ងរើបា៉ា ឡាញ៉ា ) 

ketuk, mengetuk  /ងមើងរើទ ក/ v ងោ៉ះ: 
ងោ៉ះទវ ម ននឹរចូល ketuk pintu 

sebelum masuk (ងរើទ ក ពីនទូ 
ងសើងប ៊ីល ម មា៉ា ស  ក) 

khas  /ខាស់(s)/ a ភាពពិងសស; ណបៃក: 
ចាំែីអាហារណបៃក makanan khas 

(មា៉ា កាន់ណ្តន់ ខាស់(ស))
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khawatir  /ខាវ៉ា ទីរ(r)/ a គ្ពួយបារមភ; 
ពិបាកចិតា: 
ងយើរមានការគ្ពួយបារមភងដាយខាៃ ចគ្ប រមិនជាប់ 
kami khawatir tidak dapat 

lulus ujian (កាម ីខាវ៉ា ទីរ(r) ទីដាក់ 
ដាបា៉ា ត់ លូល ស អ ូជីយ៉ា ន) 

khusus  / ូស ូស(s)/ a ពិងសស: 
កមៅវិ្ ីពិងសស acara khusus (អាចារ៉ា  
 ូស  ស(s)) 

kilat  /រីឡាត/់ n រនរ៉ះ រនរ៉ះបានបាញ់ រ៉ះងន៉ះ 
kilat menyambar rumah itu 

(រីឡាត់ ងមើញុាំបារ(r) រូម៉ា៉ះ អ ីទូ) 
kimia  /រីមយី៉ា / n រីមី: 

រីមីមានគ្បងយជន៍ខាៃ ាំរណ្តស់សគ្មាប់អ្ិវឌឍបងចច
កវទិា kimia sangat berguna 

bagi pengembangan 

teknologi (រីមីយ៉ា  សាង៉ា ត់ បឺរ(r)្គូណ្ត 

បា គ្ី ងពើងរើមបាង៉ា ន់ តិកែូ ូ្គី) 
kini  /រីន/ី n ឥ ូវ: 

ឥ ូវងន៉ះមន សសគ្រប់គ្រូបបានងគ្បើគ្បាស់ទូរស័ពរថ្ដ 
kini setiap orang 

menggunakan telepon 

genggam (រីនី សឺទីយ៉ា ប អូរ ាំរ 
ងមើរ្គូណ្តកាន់ ងតង ប៉ាូន ្ាឹរហាា ាំ) 

kios  /រីយ៉ា ស(s)/ n តូប; ហារ: តូបងន៉ះលកប់ារី  

kios itu menjual rokok (រីយ៉ា ស(s) 

អ ីទូ ងម ើនជយូវ៉ា ល រូក ក) 
kipas  /រីបា៉ា ស (s)/ n កងា រ: 

កងា រងន៉ះសាអ តណ្តស់ kipas itu 

sangat cantik (រីបា៉ា ស់(ស) អ ីទូ 
សាង៉ា ត់ ចាន់ទិរ) 

kira, memperkirakan  

 /មឹមងពើរ(r)រីរ៉ា កាន់/ v បា៉ា ន់សាៅ ន; ពាករែ៍: 
ពួកងយើរបានង្វើការពាករែ៍ថានឹរមានង្ៃៀរធ្នៃ ក់ 
kami sudah memperkirakan 

bahwa akan turun hujan (កាមី  
ស ូដ៉ះ ងម ើមងពើរ(r)រីរ៉ា កាន់ ប៉ះវ៉ា  អាកាន់ ទូរ ន 
្ ូចាន់); 
mengira  /ងមើរីរ៉ា / v រិតថា: 
ខ្ុាំមិនណដលរិតថាោត់អាចង្វើនូវងរឿរងន៉ះង ើយ 

saya tidak pernah mengira 

dia bisa melakukan hal itu 

(សាយ៉ា  ទីដាក់ ងពើរ(r)ណ្តស់ ងមើរីរ៉ា  ឌីយ៉ា  
ពីសា ងមើឡារូកាន់ ហាល់ អ ីទូ); 
kira-kira  /រីរ៉ា -រយី៉ា /  
adv គ្បណ្ល; គ្បមាែ: 
ទាំមៃន់ងកៅរមាា ក់ងន៉ះគ្បមាែជាសាមសបិរី ូ 
berat anak itu kira-kira 30 kg 

(ងប ៊ីរ៉ា ត់ អាណ្តក់ អ ីទូ រីរ៉ា -រីរ៉ា  ទហីាា ពូលូ 
រី ូគ្កាម) 
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kiri /រីរ/ី n ងឆ្វរ: បត់ងឆ្វរ belok kiri 

(ងប ុក រីរ)ី; ងឆ្វរនិយម aliran kiri 

(អាលីរ៉ា ន់ រីរ)ី 
kirim  /រីរីម/ v ង ្ើ; បញ្ាូន: ង ្ើសាំប គ្តងន៉ះភាៃ មៗ 

kirim surat ini segera (រីរីម 
ស ូរ៉ា ត់ អ ីនី ងសើង្គើរ៉ា ); 
kiriman  /រីរីមា៉ា ន់់/ n ណចកចាយ; 

ដឹកជញ្ាូន: ងសវដកឹជញ្ាូន layanan 

kiriman (ឡាយ៉ាណ្តន់ រីរីមា៉ា ន់) 
kita  /រីតា/ pron ពកួ; ពួកងយើរ: 

ងយើរនឹរងៅពិ្ីជប់ងលៀរងៅយប់ងន៉ះ kita 

akan pergi ke pesta malam 

ini (រីតា អាកាន់ ងពើរ(r)្គ ីងរើ ណពសាា  
មា៉ា ឡាាំ អ ីនី) 

kitab  /រីតាប់/ n រមព:ី 
សាសនទាំរអស់បានបងគ្រៀនសាសនិករបសព់ួក
ងរឲ្យសូគ្តនូវរមពី setiap agama 

mengajarkan umatnya untuk 

membaca kitab (សឺទីយ៉ា ប អាហាា មា៉ា  
ងមើង៉ា ចារ(r)កាន ់អ ូមា៉ា ត់ញ៉ា  អ  នទ ក ងមើមបាចា 

រីតាប់) 
kitar, sekitar  /ងសើរីតារ(r)/ n ជ ាំវិញ: 

ងលរងៅជ ាំវញិ រ៉ះ bermain di sekitar  

 

 

rumah (ងប ៊ីរ(r)ណម៉ាន ឌី ងសើរីតារ(r) រូម៉ា៉ះ) 
kokoh  /កូក ៉ះ/ a រឹរមាាំ : សាំែរ់ដ៏រឹរមាាំ 

bangunan kokoh (បារូណ្តន់ កូក ៉ះ) 
kolam  /កូឡាាំ/ a អារ: អារគ្តី kolam 

ikan (កូឡាាំ អ ីកាន); អារណ្លទឹក 
kolam renang (កូឡាាំ ងរីណ្តាំរ) 

kompor  /ក ាំប៉ាូរ(r)/ n ចគ្ងក ន: ចគ្ងក នហាគ ស 

kompor gas (ក ាំប៉ាូរ(r) ហាគ ស(់s)); 

ចគ្ងក នអរគីសនី kompor listrik (ក ាំប៉ារូ(r) 

លីស្ទសរីក) 
koper  /កូងពើរ(r)/ n វ៉ា ល:ី 

វ៉ា លីងន៉ះមានសងមៃៀកបាំពាក់ koper itu 

berisi baju (កូងពើរ(r) អ ីទូ បឺរីស ី បាជ)ូ 
1kopi  /កូព/ី n កាង្វ: ពួកងយើរចូលចតិា ឹកកាង្វ 

kami suka meminum kopi (កាម ី
ស ូកា ងមើមីន ម កូពី) 

2kopi  /កូព/ី n ចមៃរ: ងតចមៃរ fotokopi 

(្វូតូ កូពី) 
koran  /កូរ៉ា ន/់ n កាណសត: 

ព័ត៌មានងៅកាុរកាណសតភារងគ្ចើនអត លយភាព 
berita di koran itu seringkali 
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tidak berimbang (ងប ៊ីរីតា ឌី កូរ៉ា ន់ 
អ ីទូ ងសើរីរកាលី ទីដាក់ ងប ៊ីរ(r)អ ីមបាាំរ) 

korban /កូរ(r)បាន/់ n ជនររងគ្ោ៉ះ: 
ជនររងគ្ោ៉ះងដាយសារមន សសឃាត korban 

pembunuhan (កូរ(r)បាន ់
ងពើមប ូនូហាន់); 
berkorban /បឺរ(r)កូរ(r)បាន/់ v បូជា; 

ល៉ះបរ់: 
វរីប រសរបស់ងយើរស ខចិតាល៉ះបរ់អាយ ជីវតិរបស់
ពួកងរងឌើមបីគ្បងទសជាតិទទួលបាននូវឯករជ 
pahlawan kita bersedia 

berkorban nyawa untuk 

kemerdekaan bangsa (ប៉ា៉ះឡាវ៉ា ន់ 
រីតា បឺរ(r)សឺឌីយ៉ា  ងមើរ៉ាូរ(r)បានកាន់ ញ៉ា វ៉ា  
អ  នទ ក ងរើងមើរ(r)ងដកាអាន បាាំរសា) 

kosakata  /កូសាកាតា/ n វកយសពរ: 
វចនន គ្កមរឺគ្បមូល ាាំងៅងដាយវកយស័ពរជាងគ្ចើន 
kamus berisi kumpulan 

kosakata (កាម ស(ស) បឺរីស ី រ មពូឡាន់ 
កូសាកាតា) 

kosong  /កូស រ/ a ទងទ: ដបទងទ botol 

kosong (បូត ល កូស រ); 

រាំនិតោៅ នគ្បងយជន៍ pikirannya 

kosong (ពីររី៉ា ន់ញ៉ា  កូស រ);  រ៉ះទងទ 
rumah kosong (រូម៉ា៉ះ កូស រ) 

kota  /កូតា/ n ទីគ្កុរ: ទីគ្ករុ្ាំ kota besar 

(កូតា ណបសារ(r)) 

kotak  /កូតាក់/ n គ្បអប:់ 
ដាក់ចូលងសៀវងៅទាំរងន៉ះងៅកាុរគ្បអប់ 
masukkan buku-buku ini ke  

dalam kotak (មា៉ា ស  កកាន់ ប ូរ-ូប ូរូ អ ីនី 
ងរើ ដាឡាាំ កូតាក់) 

kotor  /ងកាត័រ(r)/ a កខវក់: សាំងលៀកបាំពាក់កខវក់ 
pakaian kotor (បា៉ា ថ្កយ៉ា ន់ ងកាត័រ(r)) 

kritik, mengkritik /ងមើរគ្រីទីរ/ v រិ៉ះរន:់ 
សកមៅជនងន៉ះណតរណតរិ៉ះរន់នូវងោលនងយបាយរ
បស់រដាា ្ិបាល aktivis itu sering 

mengkritik kebijakan 

pemerintah (អាក់ទី្វីស(ស) អ ីទូ សឺរិរ 
ងមើរគ្រីទិរ កឺប ៊ីចាកាន់ ងពើងមើរិនត៉ះ) 

kuasa, menguasai  /ងមើរូវ៉ា ថ្ស/  

v ងកាា បកាា ប់; គ្រប់គ្ររ: 
គ្បងទសចិនបានគ្រប់គ្ររពាែិជាកមៅពិ្ពងលាក 
Cina menguasai 

perdagangan global (ជីណ្ត 

ងមើរូវ៉ា ថ្ស ងពើរ(r)ដាហាា ង៉ា ន់ កៃូបាល់); 

penguasa  /ងពើរូវ៉ា សា/  n អាកគ្រប់គ្ររ; 
អាកងកាា បកាា ប់: អាកគ្រប់គ្រររជាណ្តចគ្ក 
penguasa kerajaan (ងពើរូវ៉ា សា 

ងរើរ៉ា ចាអាន)
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kuat 1  /កូវ័ត/ a ណដលខាៃ ាំរ: 
ងទ៉ះបីវសគមណតវមានកាំលាាំរកាៃ ាំរកាៃ ណ្តស់ 

meskipun kurus, anak itu 

sangat kuat (ណម៉ាសគីព ន រូរូស(s) 

អាណ្តក់ អ ីទូ សាង៉ា ត់ កូវ៉ា ត់); 2 /រូវ៉ា ត/់  
a ណដលមានថាមពល; អន ភាព: 
ការស  តបាល់ណដលងពាងពញងៅងដាយថាមពល 

sebuah tendangan yang kuat 

(ងសើប ូវ៉ា៉ះ តិនដាង៉ា ន់ យ ាំ រ រូវ៉ា ត់); 
kekuatan 1  /ងរើរូវ៉ា តាន/់ n កមាៃ ាំរ; 
ថាមពល; អន ភាព: កមាៃ ាំរងស៉ះ kekuatan 

kuda (ងរើរូវ៉ា តាន់ រូដា); 2  /ងរើកូវ័តតាន/់ 
n កមាៃ ាំរ; ថាមពល; អន ភាព: 
កមាៃ ាំររបស់ោត់កាន់ណតងយច ៉ះ 
kekuatannya semakin 

melemah (ងរើរូវ៉ា តានញ់៉ា  ងសើមា៉ា រិន 
ងមើងលើម៉ា៉ះ) 

kubah  /រូប៉ះ/ n ងដាម: 
ងដាមវហិារអ ីសាៃ មងន៉ះងមើលងៅគ្សស់សាអ តខាៃ ាំរ
ណ្តស់ kubah masjid itu terlihat 

sangat indah (រូប៉ះ មា៉ា ស(់ស)ជិត អ ីទូ 
ងទើរ(r)លីហាត់ សាង៉ា ត់ អ ិនដ៉ះ) 

kubik  n ណម៉ាគ្តរូប: 
ងយើរគ្តូវការទឹកបីណគ្ម៉ាតរូបសគ្មាប់ដាក់កាុរអារ
ងន៉ះ kami memerlukan tiga  

kubik air untuk mengisi 

kolam itu (កាម ីងមើងមើរ(r)លូកាន់ ទីហាា  
រូប ៊ីរ អាងអៀរ(r) អ  នទ ក ងមើរីស ី កូឡាាំ អ ីទ)ូ 

kubis  /រូប ៊ីស (s)/ n ថ្សព: 
ថ្សពគ្តូវបានដាាំងៅកសិដាា ន kubis 

ditanam di ladang (រូប ៊ីស(ស) 

ឌិតាណ្តាំ ឌិ ឡាដាាំរ) 
kubur, kuburan  /រូប ូរ៉ា ន់/ n  ាូរ; 

ទីបញ្ចុ៉ះសព; បា៉ា ឆ្ល: 
 ាូរងន៉ះងមើលងៅរួរឲ្យខាៃ ចណ្តស់ kuburan 

itu tampak menyeramkan 

(រូប ូរ៉ា ន អ ីទូ តាាំបា៉ា ក់ ងមើងញើរ ាំកាន់); 
menguburkan  /ងមើរបូ ូរ(r) កាន់/់  

v កប់: ោតក់ប់ងខាៅ ចសតវងៅកណ្តា លថ្គ្ព dia 

mengubur binatang itu di 

tengah hutan (ឌីយ៉ា  ងមើរូប ូរ(r) 

ប ៊ីណ្តតាាំរ អ ីទូ ឌិ ងទើររ៉ា៉ះ ្ ូតាន់) 
kubus  /រូប ូស(s)/ n របូ; បនួគ្ជុរ: 

ោត់បត់គ្កដាសជាររបួនគ្ជរុ dia 

melipat kertas menjadi 

sebuah kubus (ឌីយ៉ា  ងមើលីបា៉ា ត់ 
ងរើរ(r)តាស់(ស) ងមើនចាឌី 
សឺប ូវស(់ស)រូប  ស(ស)) 

kucil, mengucilkan /ងមើរូជីលកាន់់/   
v ងរីសងអើរ; ដាក់ឲ្យដាច់ងដាយណ ក: 
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រដាា ្ិបាលផ្លា ច់បានដាក់គ្កមុសកមៅជនឲ្យងៅដាច់
ងដាយណ កងៅងលើងកា៉ះតូចមួយ 

pemerintah otoriter itu 

mengucilkan para aktivis di 

sebuah pulau kecil (ងពើងមើរិនត៉ះ 
អូតូរីណតរ(r) អ ីទូ ងមើរូជីលកាន់ បា៉ា រ៉ា  
អាក់ទី្វីស(ស) ឌិ សឺប ូវស់(ស) ពូងៅ 

ងរើជីល) 

kucing  /រូជិរ/ n ឆ្លៅ : ឆ្លៅ របស់ខ្ុាំខាៃ ចទឹក 
kucing saya takut air (រូជិរ 
សាយ៉ា  តារ ត ថ្អយីរ(r)) 

kuda  /រូដា/ n ងស៉ះ: 
ពួកងរកាំព រណតទសសនការគ្បណ្តាំរងស៉ះ 
mereka sedang menonton 

balapan kuda (ងមើងរកា សឺដាាំរ 
ងមើែ នត ន បាឡាបា៉ា ន់ រូដា); 

kuda-kuda  /រូដា-រូដា/ n ទីតាាំរ: 
អាកគ្បយ ទធបានងគ្ជើសងរីសទីតាាំររបស់ខៃួនម ននរឹថ្វ
ងៅងលើរូគ្បកួតរបស់ខៃួន petarung itu 

mengambil kuda-kuda 

sebelum menyerang 

lawannya (ងពើតារ រ អ ីទូ ងមើង ាំប ៊ីល 

រូដា-រូដា សឺបឺល ម ងមើងញើរ ាំរ ឡាវ៉ា ន់ញ៉ា ) 
kue  /រូងវ/ n 1 នាំ: នាំឈ្ីស kue keju (រូងវ 

ងរជូ);  

2 នាំ; នាំងខក: នាំខួបកាំងែើត kue ulang 

tahun (រូងវ អ ូឡាាំរ តា  ្ ន) 
kuku  /រូរ/ូ n គ្កចក: ការណងរកាគ្កចក 

perawatan kuku (ងពើរ៉ា វ៉ា តាន់ រូរ)ូ 
kukuh  /រូរ ៉ះ/ a រឹរមាាំ : 

ោត់រឹរមាាំកាុរជាំ្ររបស់ខៃួន dia kukuh 

dengan pendiriannya (ឌយី៉ា  ររូ ៉ះ 
ងឌើង៉ា ន់ ងពើនឌិរីយ៉ា ន់ញ៉ា ); 
memperkukuh  /ងមើមងពើរ(r)រូរ ៉ះ/ 
v ពគ្រឹរ: 
រដាា ្ិបាលបានពាយមពគ្ររឹនូវសនាិស ខជាត ិ
pemerintah berusaha 

memperkukuh keamanan 

nasional (ងពើងមើរិនត៉ះ បឺរូសាហា 

ងមើមងពើរ(r)រូរ ៉ះ ងរើអាមា៉ា ណ្តន់ 
ណ្តស ីយ៉ាូណ្តល)់; 

pengukuhan  /ងពើរូរូហាន់់/   
n សងមាព ្; គ្បរល់តាំណែរ; ណតរតាាំរ: 
សបាា ្៍ងគ្កាយងយើរនឹរងៅកមៅវិ្ ីការណតរតាាំរសា
គ្សាត ចារយមហាបរិញ្ជា  minggu depan 

kami akan hadir dalam acara 

pengukuhan profesor itu (មិរ្គូ 
ងឌើបា៉ា ន់់ កាម ីអាកាន់ ហាឌីរ(r) ដាឡាាំ អាចារ៉ា       
ងពើរូរូហាន់ គ្បូង្វងសើរ(r) អ ីទូ)
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kukus  /រូរូស(s)/ n ចាំ្ យ; កងៅា : 
បណនៃចាំ្ យ sayuran kukus (សាយរូ៉ា ន់ 
រូរ ស(ស)); 

mengukus  /ងមើរូរូស(s)/ v ចាំ្ យ; 

កងៅា : អាកមាា យកងៅា មាូបងៅឯចស្ទងា នបាយ ibu 

mengukus makanan di dapur 

(អ ីប ូ ងមើរូរ ស(ស) មា៉ា កាណ្តន់ ឌិ ដាពូរ(r)) 

kuliah  /រូលីយ៉ា៉ះ/ n ងរៀន: 
ងកៅរងន៉ះមិនសូវចូលងរៀនងន៉ះងទ anak itu 

jarang mengikuti kuliah 

(អាណ្តក់ អ ីទូ ចារ ាំរ ងមើរីរូទី រូលីយ៉ា៉ះ) 
kulit  /រូលីត/ n ណសបក; 

ណសបកកខ្ុាំគ្ក្មងដាយសារគ្បតិកមៅ/អាណ ្  ី 
kulitku merah karena alergi 

(រូលីត ងមរ៉ា៉ះ កាងរីណ្ត អាងលើរ(r)្គី); 
កាបូបរបស់នរង្វើពីណសបក tasnya 

terbuat dari kulit (តាស់(s)ញ៉ា  
ងតើរ(r)ប ូវ៉ា ត ដារី រូលីត) 

kulkas /រ លកាស(់s)/ n ទូទឹកកក: 
កាំទ កងចកងៅកាុរទូទកឹកក jangan 

simpan pisang dalam kulkas 

(ចាង៉ា ន់ ស ីមបា៉ា ន់ ពីសាាំរ ដាឡាាំ 
រ លកាស(់s)) 

kumal  /រូមា៉ា ល/់ a រយក: 
អាកស ាំទនមាា ក់ងន៉ះពាក់ងខាអាវរយក 
gelandangan itu mengenakan 

baju kumal (ង្គើឡាន់ដាង៉ា ន់ អ ីទូ 
ងមើរងរើណ្តកាន ់បាជ ូរូមា៉ា ល) 

kuman  /រូមា៉ា ន់់/ n ពពកួ សិត; ងមងររ: 
ោត់សមាអ តពពួក សិតណដលងៅជាប់និរថ្ដរបស់ោ
ត់ dia membersihkan kuman 

yang menempel di tangan 

(ឌីយ៉ា  ងមើមបឺរ(r)ស ី៉ះកាន់ រូមា៉ា ន់ យ ាំរ 
ងមើណែមណប៉ាល ឌិ តាង៉ា ន់) 

kumbang  /រូមបាាំរ/ n ឪមា៉ា ល:់ 
ឪមា៉ា ល់កាំព រណតងគ្កបជញ្ាក់លមអរផ្លា  
kumbang itu sedang 

menghisap sari bunga (រ មបាាំរ 
អ ីទូ សឺដាាំរ ងមើរ្ ីសាប់ សារ ីប ូង៉ា ) 

kumis  /រូមីស(s)ញ៉ា / n ព កមាត:់ 
ោត់កាត់ព កមាត់របស់ោត់ណដលគ្កាស dia 

merapikan kumisnya yang 

tebal (ឌីយ៉ា  ងមើរ៉ា ពីកាន់ រមូីស(ស)ញ៉ា  
យ ាំរ ងទើបាល់) 

kumpul, berkumpul  /បឺរ(r)រ មព ល/ 

v គ្បមូល ាុាំ: 
ងយើរបានគ្បមូល ាុាំោា ងៅទីធ្នៃ ជាងរៀររល់គ្ពឹក 
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kami berkumpul di halaman 

setiap pagi hari (កាម ីបឺរ(r)រូមព ល 

ឌិហាឡាមា៉ា ន់ សឺទយី៉ា ប បា៉ា ្គី ហារ)ី; 
mengumpulkan  /ងមើរ មព លកាន់/់  
v គ្បមូល: 
អាករិតល យគ្បមូលវកិ័យប័គ្តការលក់របស់ោត់ 
kasir itu mengumpulkan bon 

penjualannya (កាស ីរ(r) អ ីទូ 
ងមើរ មព លកាន់ ងបាន ងពើនជូវ៉ា ល់ឡានញ់៉ា ); 
perkumpulan /ងពើរ(r)រ មពូឡាន់/  
n សមារម: សមារមយ វជន 
perkumpulan remaja 

(ងពើរ(r)រូមពូឡាន់ ងរ៉ាមា៉ា ចា) 

kumuh  /រូម ៉ះ/ a កខវក់; អន្ិបងតយយ: 
តាំបន់អន្ិបងតយយ perkampungan 

kumuh (ងពើរ(r)កាាំពូង៉ា ន់ រូម ៉ះ) 
kunang-kunang  /រូណ្តាំរ-រូណ្តាំរ/  

n សតវអាំពិលអាំណពក: 
សតវអាំពិលអាំណពក្ៃឺ្ៃបឹង ៃកៗងៅកណនៃរររតឹ 
kunang-kunang berkelap-

kelip di kegelapan (រណូ្តាំរ-រណូ្តាំរ 
បឺរ(r)ងរើឡាប់ ងរើលីប ឌិ ងរើង្គើឡាបា៉ា ន់់) 

kunci  /រ នជ/ី n ងសា; កូនងសា; រនៃឹ៉ះ: ងសា រ៉ះ 
kunci rumah (រ នជី រូម៉ា៉ះ); 
mengunci  /ងមើរ នជ/ី v ចាក់ងសា:  

កាំង្ៃចចាក់ងសាទវ  jangan lupa 

mengunci pintu (ចាង៉ា ន់ លូបា៉ា  
ងមើរ នជី ពិនទូ) 

kuning  /រូនីរ/ n ពែ័ងលឿរ: 
គ្តីងន៉ះពែ័ងលឿរ ikan itu 

berwarna kuning (អ ីកាន់ អ ីទូ 
បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណ្ត រូនិរ); 
-- telur  /រូនីរ ងទើលូរ(r)/ ស  ត; 
ពរ(ងលឿរ): 
ខ្ុាំចូលចិតាញុាំ ពរ(ងលឿរ)សគ្មាប់អាហារងពលគ្ពឹ
ក saya suka makan kuning 

telur untuk sarapan (សាយ៉ា  ស កូា 

មា៉ា កាន់ រូនិរងទើលូរ(r) អ  នទ ក សារ៉ា បា៉ា ន់់); 
kekuningan  /ងរើរូនីង៉ា ន់/់  
a ហាក់ដចូជាងលឿរ: 
ងដាយសារណតវមានរយៈងពលយូរង្ើយអាវសរប
ស់ោត់ហាក់ដូចជាង ើរងលឿរ karena 

sudah lama, baju putihnya 

menjadi kekuning-kuningan 

(កាងរីណ្ត ស ូដ៉ះ ឡាមា៉ា  បាជូ ពូទិ៉ះញ៉ា  
ងមើនចាឌិ ងរើរូនីរ- រូនីង៉ា ន់) 

kunjung, berkunjung 

 /ងប ៊ីរ(r)រ នជយុរ/ v ងៅងលរ; ងៅទសសន;  

ងៅកមានា: 
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ងមា៉ា រទសសនគ្តូវបានបញ្ចប់ jam 

berkunjung sudah habis (ចយ្ាំ 
ងប ៊ីរ(r)រ នជយុរ ស ូដ៉ះ ហាប ៊ីស(s)); 

mengunjungi  /ងមើរ នជូរ/ី  
v ងៅងលរ; ងៅទសសន; ងៅកមានា: 
វងៅងលរជាមួយងលាកយយរបស់វ dia 

pergi untuk mengunjungi 

neneknya (ឌីយ៉ា  ងពើរ(r)្គ ីងមើរ នជយូរី 
ណនែិកញ៉ា ) 

kuno  /រូែូ/ a ប រែ: សាំែរ់ប រែ 

bangunan kuno (បារូណ្តន់ រែូូ) 

kunyah, mengunyah  /ងមើរូញ៉ា៉ះ/  
v ទាំពារ: 
ទាំពារអាហាររបស់អាកសិនម ននឹរងលបវ 
kunyah dulu makananmu 

sebelum ditelan (រូញ៉ា៉ះ ឌូល ូ

មា៉ា កាណ្តន់មូ សឺបឺល ម ឌិងទើឡាន់) 
kunyit  /រូញីត/ n រងមៀត: 

រងមៀជា្មៅតាគ្តូវបានងគ្បើសគ្មាប់ជារ កខជាតិឱ្សង 
kunyit biasanya digunakan 

untuk obat-obatan herbal 

(រូញិត ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ឌិ្គូណ្តកាន់ អ  នទ ក 
អូបាត់-អូបាតាន់ ង្រ(r)បាល់) 

kupas, mengupas /ងមើរូបា៉ា ស់(s)/ v បក: 
ោត់បកណ ៃងបា៉ា មម នងពលញុាំ វ dia  

mengupas buah apel itu 

sebelum dimakan (ឌីយ៉ា  
ងមើរូបា៉ា ស(់ស) ប ូវស់(ស) អាងពើល អ ីទូ 
សឺបឺល ម ឌិមា៉ា កាន់ ) 

kuping  /រូពីរ/ n គ្តងចៀក: ងចា៉ះគ្តងចៀក 
tindik kuping (ទីនឌិក រពូីរ) 

kupu-kupu  /រូពូ-រពូូ/ n ងមអាំង : 
ងមអាំង ងហា៉ះង្ើងៅកាុរសួន kupu-kupu 

berterbangan di taman (រូពូ-រូពូ 
បឺរ(r)ងទើរ(r)បាង៉ា ន់ ឌិ តាណ្តាំ) 

kura-kura  /រូរ៉ា -ររូ៉ា / n អងែរ ើក: អងែរ ើក 
kura-kura (រូរ៉ា -រូរ៉ា ) 

kurang /រូរ ាំរ/ adv ខវ៉ះ; ករវ៉ះ; មិនគ្រប់គ្ោន:់ 
ការងររមិនគ្រប់គ្ោន់ងយនឹរង្វើឲ្យឆ្លប់ខឹរ 
kurang tidur membuatnya 

gampang marah (រូរ ាំរ ទីឌូរ(r) 

ងម ើមប ូវ៉ា តញ៉ា  ហាា ាំបា ាំរ មា៉ា រ៉ា៉ះ); 
-- ajar  /រូរ ាំរ អាចារ(r)/ អត់ពូជ: 
អាងកៅរអត់ពូជ anak kurang ajar 

(អាណ្តក់ រូរ ាំរ អាចារ(r)); 

-- gizi  /រូរ ាំរ ្គី្សី/ ករវ៉ះអាហារូបតាមភ: 
ជាងរៀររល់ឆ្លា ាំរដាា ្ិបាលបានពាយមង្វើឲ្យងយ
ច ៉ះនូវចាំនួនក មារណដលករវ៉ះអាហារូបតាមភ 
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pemerintah setiap tahun 

berusaha mengurangi jumlah 

anak kurang gizi (ងពើងមើរិនត៉ះ 
សឺទីយ៉ា ប តា  ្ ន បឺរូសាហា ងមើរូរ៉ា រី   ជូម ៉ះ 
អាណ្តក់ រូរ ាំរ ្គី្សី); 
mengurangi  /ងមើរូរ៉ា រ/ី v កាតប់នាយ; 

បនាយ; បញ្ចុ៉ះ: ខ្ុាំគ្តូវណតបញ្ចុ៉ះទមៃន់ saya 

harus mengurangi berat 

badan (សាយ៉ា  ហារូស(s) ងមើរូរ៉ា រី ងប ៊ីរ៉ា ត់ 
បាដាន់) 

kuras, menguras  /ងមើរូរ៉ា ស(s)/ v បរាូរ: 
ោត់បានបរាូរទឹកអាររ្ូតដល់សៃួត dia 

menguras kolam itu hingga 

kering (ឌីយ៉ា  ងមើរូរ៉ា ស់(ស) កូឡាាំ អ ីទូ 
្ ីរហាា  ងរើរិរ) 

kurma  /រូរ(r)មា៉ា / n ងលៅើរ: 
ងលៅើរជា្មៅតាគ្តូវបានងរយកងៅញុាំ ងៅណខរ៉ាមា៉ា ទន 
kurma biasanya dikonsumsi 

pada bulan Ramadan (រូរ(r)មា៉ា  
ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ឌិក នស  មស  ីបា៉ា ដា ប ូឡាន់ 
រ៉ា មា៉ា ដាន់) 

kursi  /រួរ(r)ស /ី n ងតអ:ី ងតអីងន៉ះង្វើពីងឈ្ើ 
kursi ini terbuat dari kayu 

(រួរ(r)ស ី អ ីនី ងតើរ(r)ប ូវ៉ា ត ដារី កាយូ); 

-- goyang  /រូរ(r)ស  ី្ាូយ ាំរ/ 
ងតអីងយល:  

មន សសចាស់ចូលចិតាអរគុយងលើងតអីងយល 

orang tua itu senang duduk 

di kursi goyang (អូរ ាំរ ទូវ៉ា  អ ទីូ 
សឺណ្តាំរ ឌូឌ រ ឌិ រូរ(r)ស  ី្ាូយ ាំរ); 
-- roda  /រួរ(r)ស  ីរ៉ាូដា/ រងទ៉ះរ ញ; 

ងតអីរ ញ: 
បនរ ប់ពីងគ្ោ៉ះថាា ក់ងន៉ះមកនរអាចអរគុយបានណត
ងៅងលើងតអីរ ញ setelah kecelakaan 

itu dia hanya bisa duduk di 

kursi roda (ងសើងតើ ៉ះ ងរើងចើឡាកាអាន 
អ ីទូ ឌីយ៉ា  ហាញ៉ា  ប ៊ីសា ឌូឌ ក ឌី រួរ(r)ស  ី
រ៉ាូដា) 

kursus  /រូរ(r)ស ូស(s)/ n វរគសិកា: 
វរគសិកាភាសាបរងទស kursus bahasa 

asing (រូរ(r)ស  ស(ស) បាហាសា អាស ិរ) 
kurung, kurungan  /រូរូង៉ា ន់់/ n គ្ទរុ: 

គ្ទរុសតវងន៉ះង្វើង ើរពីណដក kurungan 

binatang itu terbuat dari 

baja (រូរូង៉ា ន់ ប ៊ីណ្តតាាំរ អ ីទូ ងទើរ(r)ប ូវត់ 
ដារី បាចា); 

terkurung  /ងទើរ(r)រូរូរ/  
v គ្តូវបានបងខ ាំរ: 
ងកៅរមាា ក់ងន៉ះគ្តូវបានបងខ ាំរងៅកាុរ រ៉ះរបស់វ  
anak itu terkurung 
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di rumahnya (អាណ្តក់ អ ីទូ 
ងទើរ(r)រូរ រ ឌ ិរូម៉ា៉ះញ៉ា ) 

kurus  /រូរ ស(s)/ a សគម: នរីសគម gadis 

kurus (ហាា ឌិស(ស) រូរ ស(ស)) 

kusir  /រូស ីរ(r)/ n អាកបរ: 
អាកបររងទ៉ះងន៉ះងបើកយ៉ា រងលឿន kusir itu 

membawa gerobaknya 

dengan kencang (រូសីរ(r) អ ីទូ 
ងមើមបាវ៉ា  ង្គើរ៉ាូបាក់ញ៉ា  ងឌើង៉ា ន់ កិនចាាំរ) 

kutip, kutipan  /រូទីបា៉ា ន់/់ n ការដកគ្សរ់: 
ការដកគ្សរ់ងចញពីងសៀវងៅមួយ kutipan 

dalam sebuah buku (រូទីបា៉ា ន់់ 
ដាឡាាំ សឺប ូវស(់ស) ប ូរូ); 
mengutip  /ងមើរូទីព/ v សគ្មរ;់ 
ដកគ្សរ់: 
ងៅកាុរនិងកខបបទរបស់វៗបានដកគ្សរ់គ្ទឹសាីជា
ងគ្ចើនពីងសៀវងៅ dalam tesisnya, ia 

banyak mengutip teori dari 

buku (ដាឡាាំ ងទស ីស(ស)ញ៉ា  អ ីយ៉ា  
បាញ៉ា ក់ ងមើរូទិព ងតអូរ ីដារី ប ូរូ) 

kutu  /រូទ/ូ n ថ្ច; សតវលអិត: 
ថ្ចបងរាើតកូនងៅងលើងតអីណដលទ កងចាល kutu 

beranak-pinak di kursi yang 

sudah lapuk (រូទូ បឺរ៉ា ណ្តក-់ពនិណ្តក ់
ឌិ រូរ(r)ស  ីយ ាំរ ស ូដ៉ះ ឡាព រ); 

-- buku  /រូទូ ប ូរ/ូ ថ្ចងសៀវងៅ: 
វរឺជាថ្ចងសៀវងៅមួយនក់ dia adalah 

seorang kutu buku (ឌីយ៉ា  អាដា ៉ះ 
សឺអូរ ាំរ រូទូ ប ូរូ) 

kutub  /រូទ ប/ n ប៉ាូល: ប៉ាូលខារងជើរ kutub 

utara (រូទ ប អ ូតារ៉ា ) 
kutuk, kutukan  /រូទូកាន់/់  

n ការដាក់បណ្តា សសា: 
មានងរឿរដាំណ្តលថាមាា យបានដាក់បណ្តា សារកូន
គ្បសុរបស់ោត់ cerita rakyat itu 

mengisahkan kutukan 

seorang ibu kepada anaknya 

(ចឺរីតា រ៉ា កាត់ អ ីទូ ងមើរីស៉ះកាន់ រូទូកាន់ 
សឺអូរ ាំរ អ ីប ូ ងរើបា៉ា ដា អាណ្តក់ញ៉ា ) 
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laba   /ឡាបា/ n ចាំងែញ: 
រែងនយយករគ្តូវណតពូណកកាុរការរែនគ្បាក់ចាំ
ងែញនិរការខាតបរ់របស់គ្កមុ  ្ ន 
seorang akuntan harus 

pandai menghitung laba dan 

rugi perusahaannya (សឺអូរ ាំរ 
អារ នតាន ់ហារ ស(ស) បា៉ា ន់់ថ្ដ ងមើរ្ ីទ រ 
ឡាបា ដាន ់រូ្គ ីងពើរូសាហាអានញ៉ា ); 
-- bersih  /ឡាបា បឺរ(r)ស ីស(s)/ 

គ្បាក់ចាំងែញ: 
គ្បាក់ចាំងែញរបស់គ្កមុ  ្ នបានងកើនង ើរជាងរៀរ
រល់ឆ្លា ាំ laba bersih perusahaan 

itu meningkat setiap tahun 

(ឡាបា បឺរ(r)ស ីស(ស) ងពើរូសាហាអាន អ ីទូ 
ងមើនិរកាត់ សឺទីយ៉ា ប តា  ្ ន); 
-- kotor  /ឡាបា កូតូរ(r)/ 
គ្បាក់ចាំងែញដ ល: 
គ្កមុគ្បឹកា្ិបាលរបស់គ្កមុ  ្ នបាននឹរកាំព រពិភា
កាអាំពីគ្បាក់ចាំងែញដ លងៅកាុរឆ្លា ាំងន៉ះ 
dewan komisaris perusahaan 

itu sedang mendiskusikan 

laba kotor tahun ini (ងដវ៉ា ន់ 
កូមីសារីស(ស) ងពើរូសាហាអាន អ ីទូ សឺដាាំរ  
ងមើនឌិសគូស ីកាន់ ឡាបា កូតូរ(r) តា  ្ ន អ ីនី) 

laba-laba  /ឡាបា-ឡាបា/ n ពីរពារ: 
ពីរពារង្វើសាំណ្តញ់យ៉ា រគ្សស់សាអ ត lala-

laba itu membuat jaring yang 

sangat indah (ឡាឡា ឡាបា អ ីទូ 
ងមើមប ូវត់ ចារិរ យ ាំរ សាង៉ា ត់ អ នីដ៉ះ) 

labil  /ឡាប ៊ីល/ v មនិនឹរនរ; មិនសាិតងសារ: 
ងសដាកិចចគ្បងទសនងពលបចចុបបនាងន៉ះមិនសាិតងសារ
ងទ perekonomian negara saat 

ini sedang labil (ងពើងរ៉ាកូែូមីយ៉ា ន 
ងនើហាា រ៉ា  សាអាត់ អ ីនី សឺដាាំរ ឡាប ៊ីល) 

labu  /ឡាប /ូ n ងពព : 
ងពព ណដលទ ាំពែ័របស់វទឹកគ្កចូ labu yang 

sudah matang berwarna 

oranye (ឡាប ូ យ ាំរ ស ូដ៉ះ មា៉ា តាាំរ 
បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណ្ត អូរ៉ា ងញ៉ា); 
-- siam /ឡាប ូ ស ីយ៉ា ម/ ងឃាៃ ក: 
ងឃាៃ កជា្មៅតាងរងគ្បើង្វើជាបណនៃ labu siam 

biasanya dipakai dalam 

sayuran (ឡាប ូ ស ីយ៉ា ម ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  
ឌិបា៉ា ថ្ក ដាឡាាំ សាយូរ៉ា ន់) 

labuh, berlabuh /បឺរ(r)ឡាប  ៉ះ/ v ចត: 
កបា៉ា ល់ងន៉ះបានចតងៅឯងឆ្ារសម គ្ទ kapal 
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itu berlabuh di pantai (កាបា៉ា ល ់

អ ីទូ បឺរ(r)ឡាប  ៉ះ ឌិ បា៉ា ន់់ថ្ត); 
pelabuhan  /ងពើឡាប ូហាន់/ n កាំពរ់ណ  
នវចតងៅកាំពរណ  kapal menepi di 

pelabuhan (កាបា៉ា ល់ ងមើងនើពី ឌី 
ងពើឡាប ូហាន់) 

lacak, melacak  /ងមើឡាចាក់/ v តាមដាន; 
ណសវររក; ងស ើបអងរាត: 
ប៉ាូលីសកាំព រតាមដានឃាតករ polisi itu 

sedang melacak keberadaan 

tersangka pelaku 

pembunuhan (ប៉ាូលីស ី អ ីទូ សឺដាាំរ 
ងមើឡាចាក់ ងរើបឺរ៉ា ដាអាន ងទើរ(r)សាាំរកា 

ងពើឡារូ ងពើមប ូនូហាន់); 
pelacak /ងពើឡាចាក/់ n អាកងស ើបអងរាត; 
ឧបករែ៍ងស ើបអងរាត: 
ឧបករែ៍ងស ើបអងរាតងដាយសវ័យគ្បវតាិ 
pelacak otomatis (ងពើឡាចាក់ 
អូតូមា៉ា ទិស(ស)) 

laci  /ឡាជ/ី n កគ្មាលត : កគ្មាលត ខារងលើ laci 

atas (ឡាជី អាតាស់(ស)) 

lacur,  pelacur  /ងពើឡាជូរ(r)/  
n ស្ទសាីងពសាចារ; គ្សតីរកស ី ៃូវង្ទ:  
 

គ្សីតងពសាចារតាមចិងញ្ាើម ៃូវ pelacur 

jalanan (ងពើឡាជូរ(r) ចាឡានណ្តន់); 
pelacuran  /ងពើឡាជូរ៉ា ន/់ n ងពសាចារ: 
អាកគ្សកុគ្បឆ្លាំរនឹរអាំងពើងពសាចារងៅកាុរ្ូមិ 
para penduduk menentang 

pelacuran di desa itu (បា៉ា រ៉ា  
ងពើនឌូឌ រ ងមើែិនតាាំរ ងពើឡាជូរ៉ា ន់ ឌិ ងដសា 

អ ីទូ) 
lada  /ឡាដា/ n ងគ្មច: ងគ្មចងមៅ  lada 

hitam (ឡាដា ្ ីតាាំ) 
ladang  /ឡាដាាំរ/ n 1 ណគ្ស: 

ោត់ង្វើការងៅឯណគ្សជាងរៀររល់គ្ពឹក dia 

bekerja di ladang setiap hari 

(ឌីយ៉ា  បឺងរើរ(r)ចា ឌិ ឡាដាាំរ សឺទីយ៉ា ប 
ហារ)ី; 2 គ្ប្ព: គ្ប្ពចាំែូល ladang 

pendapatan (ឡាដាាំរ ងពើនដាបា៉ា តត់ាន់); 
-- emas /ឡាដាាំរ ងអមា៉ា ស(s)/ តាំបន់មាស: 
បា៉ា ពូរឺកតាំបន់មាសដ៏្ ាំជារងរងៅងលើពិ្ពងលាក 
Papua adalah ladang emas 

terbesar di dunia (បា៉ា ពូវ៉ា  អាដា ៉ះ 
ឡាដាាំរ ងអមា៉ា ស(់ស) ងទើរ(r)ណបសារ(r) ឌិ 
ឌូនីយ៉ា ); 
-- minyak  /ឡាដាាំរ មញី៉ា ក់/ តាំបន់ងគ្បរ: 
តាំបន់ងគ្បរដ៏្ាំជារងរបាំ  តងៅងលើពិ្ពងលាករឺ
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ងៅគ្បងទសអារ៉ា ប ៊ីសាអ ូឌិត ladang 

minyak terbesar di dunia 

berada di Arab Saudi (ឡាដាាំរ 
មីញ៉ា ក់ ងទើរ(r)ណបសារ(r) ឌិ ឌូនីយ៉ា  បឺរ៉ា ដា ឌិ 
អារ៉ា ប់ សាអ ូឌី); 
-- padi  /ឡាដាាំរ បា៉ា ឌិ/ វលណគ្ស: 
ោត់ង្វើការងៅវលណគ្ស dia bekerja di 

ladang padi (ឌីយ៉ា  បឺងរើរ(r)ចា ឌិ 
ឡាដាាំរ បា៉ា ឌី) 

lafal  /ឡាហាវ ល/់ n 1 ការបងញ្ចញសងមៃរ: 
គ្រូបងគ្រៀនសិសសកាុរការបងញ្ចញសងមៃរភាសាអរ់
ងរៃសណដលគ្តឹមគ្តូវ guru itu 

mengajari lafal bahasa 

Inggris yg benar kepada 

muridnya (្គូរូ អ ីទូ ងមើង៉ា ចារី ឡាហាវ ល ់

បាហាសា អ ីរស្ទ គ្ិស(ស) យ ាំរ បឺណ្តរ(r) 

ងរើបា៉ា ដា មូរីដញ៉ា ); 2 ត រ; 
ការងលើកដាក់សងមៃរ: ត រជាវ  lafal orang 

Jawa (ឡាហាវ ល ់អូរ ាំរ ចាវ៉ា ); 
melafalkan  /ងមើឡាហាវ ល់កាន់/់ v ថា: 
ងកៅរតូចមាា ក់ងន៉ះអាចថាង ៅ្ ៉ះរបស់វបាន 
anak kecil itu sudah mampu  

melafalkan namanya sendiri 

(អាណ្តក់ កឹជីល អ ីទូ ស ូដ៉ះ មា ាំពូ 
ងមើឡាហាវ ល់កាន់ ណ្តមា៉ា ញ៉ា  សិនឌិរី) 

laga  /ឡាហាា / n 1 គ្បយ ទធ; ជល:់ ជល់មាន់ 
laga ayam (ឡាហាា  អាយ ាំ); 
2 ការគ្បកួត: ការគ្បកួតមិតាភាព laga 

persahabatan (ឡាហាា  
ងពើរ(r)សាហាបាត់តាន់); 
berlaga  /បឺរ(r)ឡាហាា / v គ្បកួត: 
ោត់នឹរគ្បកួតងៅងលើសងរវៀនគ្បដាល់យប់ងន៉ះ 
dia akan berlaga di ring tinju 

nanti malam (ឌីយ៉ា  អាកាន់ 
បឺរ(r)ឡាហាា  ឌិ រិរ ទិនជូ ណ្តន់ទ ីមា៉ា ឡាាំ) 

lagak, berlagak /បឺរ(r)ឡាហាា ក់/  

v 1 ង្វើឬកពារ: 
ោត់មាា ក់ងន៉ះង្វើឬកពារដូចជាមាច ស់គ្កមុ  ្ នងន៉ះ 
orang itu berlagak seperti 

pemilik perusahaan (អូរ ាំរ អ ីទ ូ
បឺរ(r)ឡាហាា ក់ សឺងពើរ(r)ទី ងពើមមីលិរ 
ងពើរូសាហាអាន); 2 ង្វើព ត: 
ងចារងន៉ះង្វើព តដូចជាោៅ នអវីងកើតង ើរងសា៉ះ 
pencopet itu berlagak seperti 

tidak terjadi apa-apa (ងពើនចូប ទិ 
អ ីទូ បឺរ(r)ឡាហាា ក់ សឺងពើរ(r)ទី ទីដាក់ 
ងទើរ(r)ចាឌិ អាបា៉ា -អាបា៉ា ) 

lagi  /ឡា្គ/ី 1 adv មារងទៀត; ងលើកងគ្កាយ: 
ចាាំជួបោា ងលើកងគ្កាយ sampai kita 
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bertemu lagi (សា ាំ ថ្ប៉ា រីតា ងប ៊ីរ(r)ងតើមូ 
ឡា្គ)ី; 2 ងទៀត: ងគ្ចើនងទៀត banyak 

lagi (បាញ៉ា ក់ ឡា្គ)ី; 3 ង សរងទៀត: 
មានមន សសពីរនក់ង សរងទៀត ada dua 

orang lagi (អាដា ឌូវ៉ា  អូរ់ា ាំរ ឡា្គ)ី; 
4 p ង្ើយនិរ: 
ោត់ឧសា្៍ង្ើយនិរឆ្លៃ តងទៀត dia rajin 

lagi pandai (ឌីយ៉ា  រ៉ា ជិន ឡា្គ ីបា៉ា ន់់ថ្ដ); 

lagi pula  /ឡា្គ ីពូឡា/ 

ងលើសពីងន៉ះងៅងទៀត; មា៉ា រវិញងទៀត: 
ោត់ពិតជាឆ្លៃ តងលើសពីងន៉ះងៅងទៀតរឺោត់គ្សស់
សាអ តណងម dia memang pintar 

lagi pula cantik (ឌីយ៉ា  ណមមា ាំរ 
ពិនតារ(r) ឡា្គ ីពូឡា ចាន់ទិរ); 
lagi-lagi  /ឡា្គ-ីឡា្គ/ី  
adv មារង ើ្យមារងទៀត: 
មារង ើ្យមារងទៀតករ់របស់ោត់បានបាត់ lagi-

lagi sepedanya hilang (ឡា្គ-ី
ឡា្គ ីសឺងពដាញ៉ា  ្ ីឡាាំរ); 
selagi  /សឺឡា គ្ី/ adv 1 ការុអាំ ុរ; 
ខែៈងពល:  
ខែៈងពលណដលមាា យងៅងគ្ត selagi ibu 

pergi (សឺឡា គ្ី ប   ងពើរ(r)្គី); 2 ងវីងបើ:  

ងវីងបើងៅមានងពលងវលា selagi masih 

ada waktu (សឺឡា គ្ី មា៉ា ស ិ៉ះ អាដា វ៉ា ក់ទ)ូ 
lagu  /ឡា្គ/ូ n 1 ចងគ្មៀរ: 

ងគ្ចៀរចងគ្មៀរសាសន menyanyikan 

lagu-lagu rohani (ងមើញ៉ា ញីកាន់ 
ឡា្គ-ូឡា្គ ូរ៉ាូហានី); 2 ឬកពារ: 
ឬកពារោត់ង្វើដូចជាមន សសណដលដឹរអវីគ្របយ់៉ា រ 
lagunya seperti orang yang 

tahu semuanya (ឡា្គូញ៉ា  
សឺងពើរ(r)ទី អូរ ាំរ យ ាំរ ងៅអ  ូសឺមូវ៉ា ញ៉ា ) 

lahan  /ឡាហាន់/ n ដី: 
អោរងន៉ះសរ់ងៅងលើដីទាំ្ាំមួយ្ិកតា 

gedung itu berdiri di atas 

lahan seluas satu hektar 

(ង្គើឌ រ អ ីទូ បឺរ(r)ឌិរ ីឌិ អាតាស់(ស) 

ឡាហាន់ សឺលូវ៉ា ស(់ស) សាទូ ្ិកតារ(r)); 

-- basah  /ឡាហាន់ បាស៉ះ/ ដីងសើម: 
បណនៃជា្មៅតាមានភាពងយគ្សួលដ ៉ះងៅតាំបន់ដី
ងសើម sayuran biasanya mudah 

tumbuh di lahan basah 

(សាយូរ៉ា ន់ ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  មូដ៉ះ ទ មប  ៉ះ ឡាហាន់ 
បាស៉ះ); 
-- parkir  /ឡាហាន់ បា៉ា រ(r)រី(r)/ កណនៃរ
ចតយនាជាំនិ៉ះ: 
អោរងន៉ះមានកណនៃរចតយនាជាំនិ៉ះដ៏្ាំទលូាយ 

gedung itu memiliki lahan 
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parkir yang luas (ង្គើឌ រ អ ីទូ 
ងមើមីលីរី ឡាហាន់ បា៉ា រ(r)រីរ(r) យ ាំរ 
លូវ៉ា ស(់ស)) 

lahap  /ឡាហាប់/ a ណគ្សកឃាៃ ន: 
អាកស ាំទនងន៉ះញុាំបាយដូចជាណគ្សកឃាៃ នណ្តស់ 
pengemis itu memakan 

nasinya dengan lahap 

(ងពើងរើមីស(ស) អ ីទូ ងមើមា៉ា កាន់ ណ្តស ីញ៉ា  
ងឌើង៉ា ន់ ឡាហាប់); 
melahap  /ងមើឡាហាប/់ v 1 ញុាំ ; ងលប: 
ោត់មាា ក់ងន៉ះញុាំ ោៅ នសល់អាហារទាំរអស់ណដល
មានងៅងលើត  orang itu melahap 

semua hidangan yang ada di 

meja (អូរ ាំរ អ ូទូ ងមើឡាហាប់ សឺមូវ៉ា  
្ ីដាង៉ា ន់ យ ាំរ អាដា ឌិ ងមចា); 

2 ងលបគ្តបាក់: 
ង្ៃើរដ៏សងនធ សងៅធ បានងលបគ្តបាក់អោរ រ៉ះណលវរ
យ៉ា រងលឿន api besar melahap 

bangunan apartemen itu 

dengan cepat (អាពី ណបសារ(r) 

ងមើឡាហាន់ បារូណ្តន់ អាបា៉ា រ(r)ងទើងម៉ាន អ ីទូ 
ងឌើង៉ា ន់ ចឺបា៉ា ត់) 

lahar  /ឡាហារ(r)/ n កណមអ្ាាំង្ៃើរ: 
កណមអ្ាាំង្ៃើរបានកមរិច្ូមិងន៉ះទាំរមូល lahar  

gunung berapi telah 

memusnahkan desa itu 

(ឡាហារ(r) ្គូន រ បឺរ៉ា ពី ងទើ ៉ះ ងមើមូសា៉ះកាន់ 
ងដសា អ ីទូ) 

lahir  /ឡា្ីរ(r)/ v 1 ងកើត: 
នរងកើតងៅណខសីហា dia lahir pada 

bulan Agustus (ឌីយ៉ា  ឡា្ីរ(r) 

បា៉ា ដា ពូឡាន់ អារូស(s)ទូស(s)); 

ខ្ុាំងកើតងៅឆ្លា ាំ1980 saya lahir pada 

tahun 1980 (សាយ៉ា  ឡា្ីរ(r) បា៉ា ដា 

តា  ្ ន សឺរីប ូ ស ឹមប ៊ីឡាន់ រ៉ា ទ ស); 

2 បានងកើតង ើរ: 
រែបកសនងយបាយបានងកើតង ើរងដាយណ អកងៅ
ងលើមូលដាា នថ្នចលនគ្បឆ្លាំរងៅនិរទសភាព 
partai politik itu lahir atas 

dasar gerakan anti 

perbudakan (បា៉ា រ(r)ថ្ត ប៉ាូលីទីរ អ ីទូ 
ឡា្ីរ(r) អាតាស់ ដាសារ(r) ង្គើរ៉ា កាន់ 
អានទិ ងពើរ(r)ប ូដាកាន់); 
kelahiran /ងរើឡា្ីរ៉ា ន/់ n កាំងែើត: 
ថ្ងៃកាំងែើត hari kelahiran (ហារ ី
ងរើឡា្ីរ៉ា ន់); 
melahirkan  /ងមើឡា្ីរ(r)កាន/់  
v បងរាើត: បរគ្សីបងរាើតកូនទបីី kakak 
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melahirkan anak ketiga (កាកាក់ 
ងមើឡា្ីរ(r)កាន ់អាណ្តក់ ងរើទីហាគ ) 

lain  /ឡាអ ីន/ a ង សរ: មន សសង សរ lain 

orang (ឡាអ ីន អរូ ាំរ បឺរ(r)ឡាអ ីណ្តន ់
តឹមបា៉ា ត់ ទិរហាា ល)់; 

ងៅមានងរឿរង សរជាងគ្ចើនងទៀតណដលងយើរគ្តូវង្វើ 
masih banyak hal lain yang 

harus dilakukan (មា៉ា សិ៉ះ បា៉ា ញ៉ា ក់ 
ហាល់ ឡាអ ិន យ ាំ រ ហារ៉ាូស(s) ឌីឡារូកាន)់; 
berlainan /បឺរ(r)ឡាអ ីណ្តន់/  
v ង សរោា : កណនៃររស់ងៅង សរោា  
berlainan tempat tinggal 

(បឺរ(r)ឡាអ ីណ្តន់ តឹមបា៉ា ត់ ទិរហាគ ល)់; 

kelainan  /ងរើឡាអ ីណ្តន/់  
n ភាពមិនគ្បគ្កតី: ជាំរឺ ៃូវចិតា kelainan 

mental (ងរើឡាអ ីណ្តន់ ងមើនតាល)់; 

melainkan  /ងមើឡាអ ីនកាន់/់  
v ប៉ា ណនា; ងលើកណលរណត: 
ខ្ុាំមិនអាចង្វើអវីបានងន៉ះងទប៉ា ណនាងៅណតររ់ចាាំអាក 
saya tidak dapat melakukan 

apa-apa melainkan tetap 

menunggu Saudara (សាយ៉ា  ទដីាក ់
ដាបា៉ា ត់ ងមើឡារូកាន ់អាបា៉ា -អាបា៉ា             
ងមើឡាអ ីនកាន់ ងទើតាប់ ងមើន រ្គូ ងៅដារ៉ា ); 

selain  /ងសើឡាអ ិន/ p ង សរពី: 
ហាមចូលយនយនាទាំរអស់ងលើកណលរណតងទចគ្ក
យនា kendaraan selain sepeda 

dilarang melintas (កិនដារ៉ា អាន ់
ងសើឡាអ ិន ងសើងប៉ាដា ឌីឡារ ំ រ ងមើលីនតាស់(s)) 

lajang  /ឡាចាាំរ/ a ងៅលីវ: 
ោត់បានបានសងគ្មចចិតាបញ្ចប់ភាពងៅលីវរបស់
ោត់ងដាយងគ្ជើសងរីសង្វើការងរៀបការ dia 

memutuskan mengakhiri 

masa lajang dan menikah 

(ឌីយ៉ា  ងមើមូទ សាា ន់ ងមើង៉ា ក់្ ីរី មា៉ា សា ឡាចាាំរ 
ដាន ់ងមើនីក៉ះ); 
melajang  /ងមើឡាចាាំរ/ v ងៅលីវ; 
ងៅមាា ក់: 
ប រសមាា ក់ងន៉ះងៅមាា ក់ឯរជាយូរមកង ើ្យ 

lelaki itu sudah lama 

melajang ( ឺឡារី អ ីទូ ស ូដ៉ះ ឡាមា៉ា  
ងមើឡាចាាំរ) 

laju /ឡាជ/ូ a ងលឿន: 
ងលបឿនរងយនាងន៉ះពិតជាងលឿនណ្តស់ jalan 

mobil itu sangat laju (ចាឡាន ់
មូប ៊ីល អ ីទូ សាង៉ា ត់ ឡាជូ); 
melaju  /ងមើឡាជូ/ v រត់: 
រងយនាងន៉ះរត់កាុរងលបឿនងលឿន mobil itu 
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melaju dengan kecepatan 

tinggi (មូប ៊ីល អ ីទូ ងមើឡាជូ ងឌើង៉ា ន់ 
ងរើចឺបា៉ា ត់តាន់ ទិរ្គី) 

lajur  /ឡាជូរ(r)/ n  ៃ:ូវ: 
យនជាំនិ៉ះណដលមានងលបឿនងលឿនសូមងបើកបរងៅ
កាុរ ៃូវងលឿន kendaraan 

berkecepatan tinggi 

disarankan berjalan di lajur 

cepat (កិនដារ៉ា អាន បឺរ(r)ងរើចឺបា៉ា ត់តាន់ 
ទិរ្គី ឌិសារ៉ា ន់កាន់ បឺរ(r)ចាឡាន់ ឌិ 
ឡាជូរ(r) ចឺបា៉ា ត់); 
-- sepeda  /ឡាជូរ(r) សឺងពដា/  

 ៃូវងទចគ្កយនា;  ៃូវករ:់ 
 ៃូវងទចគ្កយនារឺង្វើង ើរសគ្មាប់ស វតាិភាពអាកជិ៉ះ
ករ់ lajur sepeda dibuat untuk 

keamanan pengendara 

sepeda (ឡាជូរ(r) សឺងពើដា ឌិប ូវត់ 
អ  នទ ក ងរើអាមា៉ា ណ្តន់ ងពើរងរើនដារ៉ា  សឺងពដា) 

laki-laki  /ឡារី -ឡារី/ n 1 ប រស់: 
បរគន់ប រស់ toilet laki-laki (តយណ ត 
ឡារី-ឡារី); 2  ប រស; មន សសគ្បុស 

laksana  /ឡាកស់ាណ្ត/ p ដូចជា: 
ោត់ដូចជាវរីៈប រសសគ្មាប់ខ្ុាំ  

 

 

dia laksana pahlawan bagiku 

(ឌីយ៉ា  ឡាក់សាណ្ត ប៉ា៉ះឡាវ៉ា ន់ បា គ្ីរូ); 
melaksanakan  /ងមើឡាក់សាណ្តកាន់/ 
v ង្វើ; អន វតា: 
ពួកងយើរគ្ោន់ណតអន វតាតាមបទបញ្ជា  kami 

hanya melaksanakan 

perintah (កាម ីហាញ៉ា  
ងមើឡាក់សាណ្តកាន ់ងពើរីនត៉ះ); 
pelaksana  /ងពើឡាក់សាណ្ត/  

n អាកគ្បតិបតាិ: អា
កគ្បតិបតាិការងរទាំរងន៉ះរឺជាគ្កមុមគ្នតី 
pelaksana kegiatan itu 

adalah para pejabat 

(ងពើឡាក់សាណ្ត ងរើ្គីយ៉ា តាន់ អ ីទូ អាដា ៉ះ 
បា៉ា រ៉ា  ងពើចាបាត់); 
pelaksanaan  /ងពើឡាក់សាណ្តអាន/  
n ការអន វតាន៍: 
គ្បជាពលរដារំពឹរថាការអន វតាន៍ចាប់ងទសពយួរក
សគ្មាប់អាកជួញដូរងគ្រឿរងញៀននឹរគ្តូវបានងចញ
ជារូបររកាុរងពលឆ្លប់ៗងន៉ះ masyarakat 

mengharapkan pelaksanaan 

hukuman gantung bagi 

pengedar narkotika segera 

terwujud (មា៉ា សារ៉ា កាត់ ងមើរហារ៉ា ប់កាន់ 
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ងពើឡាក់សាណ្តអាន ្ ូរូមា៉ា ន់ ហាា ន់ទ រ បា្គ ី
ងពើរងរ៉ាដារ(r) ណ្តរ(r)កូទីកា សឺង្គើរ៉ា  
ងទើរ(r)វូជ ត) 

laku  /ឡារ/ូ a លក់ដាច:់ 
 រ៉ះងន៉ះបានលក់ដាច់ង្ើយ rumah itu 

sudah laku (រ៉ាូម៉ា៉ះ អ ីទូ ស ូដ៉ះ ឡារូ); 
berlaku  /បឺរ(r)ឡារ/ូ v 1 អន វតា: 
ចាប់ងន៉ះរឺអន វតាសគ្មាប់មន សសគ្រប់រូប 
peraturan ini berlaku bagi 

semua orang (ងពើរ៉ា ទូរ៉ា ន់ អ នីី 
បឺរ(r)ឡារូ បា គ្ី សឺមូវ៉ា  អូរ ាំរ); 
2 មានស ពលភាព: 
សាំប គ្តងន៉ះរឺមិនមានស ពលភាពងទៀតងទ 
karcis ini sudah tidak 

berlaku lagi (ការ(r)ជិស(ស) អ ីនី 
ស ូដ៉ះ ទីដាក់ បឺរ(r)ឡារូ ឡា្គ)ី; 3 គ្បគ្ពឹតា: 
ប រស់មាា ក់ងន៉ះគ្បគ្ពឹតាងគ្ោតគ្ោតងៅចាំងពា៉ះ្រិយ
របស់ោត់ pria itu berlaku kasar 

kepada istrinya (គ្ពីយ៉ា  អ ទីូ 
បឺរ(r)ឡារូ កាសារ(r) ងរើបា៉ា ដា អ ីស្ទសរីញ៉ា ); 
melakukan  /ងមើឡារូកាន់/់ v 1 ង្វើ: 
រល់សាសនទាំរអស់រឺបងគ្រៀនសាសនកិរបស់ខៃួ
នឲ្យង្វើអាំងពើលអ  
 

setiap agama mengajarkan 

umatnya untuk melakukan 

perbuatan baik  

(សទឺីយ៉ា ប អាហាា មា៉ា  ងមើង៉ា ចារ(r)កាន ់
អ ូមា៉ា ត់ញ៉ា  អ  នទ ក ងមើឡារូកាន់ ងពើរ(r)ប ូវ៉ា តាន ់
បាអ ិរ); 2 ង្វើ; អន វតា: 
ពួកងយើរមិនបានង្វើអវីងសា៉ះ kami tidak 

melakukan apa-apa (កាម ីទីដាក់ 
ងមើឡារូកាន់ អាបា៉ា -អាបា៉ា ); 
memberlakukan 

 /ងមើមបឺរ(r)ឡារូកាន់់/ v ដាក;់ យក: 
រដាា ្ិបាលបានយកពនធងលើទាំនិញនាំចូលទាំរអស់ 
pemerintah memberlakukan 

pajak untuk semua barang 

impor (ងពើងមើរិនត៉ះ ងមើមបឺរ(r)ឡារូកាន់ 
បា៉ា ចាក់ អ  នទ ក សឺមូវ៉ា  បារ ាំរ អ មីប៉ាូរ(r)); 

perlakuan  /ងពើរ(r)ឡារូវ៉ា ន់/់  
n គ្បគ្ពឹតា;  
tingkah laku /ទីរក៉ះ ឡារូ/ មារយទ; 
អាកបបកិរិយ: អាកបបកិរិយរបស់វរួរឲ្យសរស័យ 

tingkah lakunya 

mencurigakan (ទីរក៉ះ ឡារញូ៉ា  
មិនជូរីហាា កាន់)
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lalai   /ឡាថ្ /  1 a ង្វសគ្បណ្ស: 
ជាសនាិស ខមាា ក់មិនអាចង្វសគ្បណ្សកាុរការគ្តួត
ពិនិតយ seorang penjaga tidak 

boleh lalai mengawasi 

keamanan gedungnya (សឺអូរ ាំរ 
ងពើនចាហាា  ទីដាក់ បូងល៉ះ ឡាថ្  ងមើង៉ា វ៉ា ស ី); 
2 v ង្ៃច: ង្ៃចសរបាំែ ល lalai 

membayar utang (ឡាថ្  

ងមើមបាយ៉ា រ(r) អ ូតាាំរ); 
melalaikan  /ងមើឡាថ្ កាន់់/  
v ង្វសគ្បណ្ស: 
ោត់មិនណដលង្វសគ្បណ្សកាុរកិចចការងររបស់ោ
ត់ង ើយ dia tidak pernah 

melalaikan tugasnya (ឌីយ៉ា  
ទីដាក់ ងពើរ(r)ែ៉ះ ងមើឡាថ្ កាន់ ទូហាា ស់ញ៉ា ) 

lalang  /ឡាឡាាំរ/ n សបូវ: ដាំណ្តាំគ្សូវមានដ ៉ះសពូវ 
tanam padi tumbuh lalang 

(តាណ្តាំ បា៉ា ឌី ទ មប  ៉ះ ឡាឡាាំរ) 
lalap, melalap /ងមើឡាឡាប/់ v ងលបគ្តបាក់: 

ង្ៃើរបានងលបគ្តបាក់ រ៉ះងឈ្ើទាំរងន៉ះោៅ នសល់ 

api itu melalap habis rumah-

rumah kayu (អាព ីអ ីទូ ងមើឡាឡាប់ 
ហាប ៊ីស(ស) រូម៉ា៉ះ-រូម៉ា៉ះ កាយូ) 

lalat  /ឡាឡាត/់ n រ យ:  
រ យណតរណតរីកលូតលាស់ងៅជ ាំវញិបរិសាា នណដលកខវ 

ក់ lalat sering tumbuh di 

sekitar lingkungan yang 

kotor (ឡាឡាត់ សឺរិរ ទ មប  ៉ះ ឌិ សរឺីតារ(r) 

លីររូង៉ា ន់ យ ាំរ កតូូរ(r)) 

lalu  /ឡាល/ូ 1 p បនរ ប់មក: 
ប រសមាា ក់ងន៉ះញុាំ ងគ្ចើនបនរ ប់មកក៏ងដកលក់ងៅ 

pria itu makan banyak, lalu 

tertidur (គ្ពីយ៉ា  អ ីទូ មា៉ា កាន់ បាញ៉ា ក់, 
ឡាល ូងទើរ(r)ទីឌូរ(r)); 2 v ម ន: ឆ្លា ាំម ន 
tahun lalu (តា  ្ ន ឡាល)ូ; 

keterlaluan  /ងរើងទើរ(r)ឡាលូវ៉ា ន់់/  
n ្ួសង្ត : 
ឥរិយបទរបស់ោត់រឺពតិជា្ួសង្ត ណ្តស់ 
tingkah lakunya benar-benar 

keterlaluan (ទិរក៉ះ ឡារញូ៉ា  
បឺណ្តរ(r)-បឺណ្តរ(r) ងរើងទើរ(r)ឡាលូវ៉ា ន់); 
-- lalang  /ឡាល ូឡាឡារ/ a ងៅមក: 
មន សសជាងគ្ចើនបានឆ្ៃរកាត់ងៅមកងៅជិតឧទាន
ទីគ្ករុ banyak orang lalu lalang 

di dekat taman kota (បាញ៉ា ក់ 
អូរ ាំរ ឡាល ូឡាឡាាំរ ឌិ ងឌើកាត់ តាមា៉ា ន់ កូតា); 

melalui  /ងមើឡាលូអ ី/ v 1 តាមរយៈ 
វកាៃ យជាប រគលិកងៅទីងន៉ះតាមរយៈការង្វើងតសាមួ
យចាំនួន ia menjadi karyawan di  

sini melalui beberapa tes (អ យី៉ា  
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មិនចាឌី ការីយ៉ា វ៉ា ន់ ឌី ស ីនី ងមើឡាលូអ ី 
ងប ៊ីងប ៊ីរ៉ា បា៉ា  ណតស(s)); 2 តាម: តាម ៃូវលាំ 
melalui jalan setapak (ងមើឡាលូអ ី 
ចាឡាន់ ងសើតាបា៉ា ក់); 
terlalu /ងទើរ(r)ឡាលូ/ adv ងពក; 
ណ្តស់; ្ួស: ងគ្ចើនណ្តស់ terlalu 

banyak (ងទើរ(r)ឡាលូ បាញ៉ា ក់) 
 lalu lintas  /ឡាល ូលីនតាស(់s)/  

n ចរចរែ:៍ ងគ្ោ៉ះថាា ក់ចរចរែ៍ 
kecelakaan lalu lintas 

(ងរើងចើឡាកាអាន ់ឡាល ូលីនតាស(់s)) 

lama  /ឡាមា៉ា / a 1 រយៈងពល: 
ងទើអស់រយៈងពលប៉ា នៅ នមកង្ើយណដលអាករស់ងៅ
្ាកាតា? berapa lama Anda 

tinggal di Jakarta? (បឺរ៉ា បា៉ា  ឡាមា៉ា  
អានដា ទិរហាា ល ់ឌិ ចាការ(r)តា); 2 យូរ: 
យូរប៉ា ណ្តណ ? berapa lama? (ងប ៊ីរ៉ា បា៉ា  
ឡាមា៉ា ?); 3 ចាស់:  រ៉ះចាស់ rumah 

lama (រ៉ាូម៉ា៉ះ ឡាមា៉ា );4 ពីម ន; សម័យងឌើម:  
ងរឿរពីសម័យងឌើម cerita lama (ងជើរីតា 

ឡាមា៉ា ); 
berlama-lama  /បឺរ(r)ឡាមា៉ា -
ឡាមា៉ា / a ងៅយូរ; បណរអរបរអរ:់  

ពួកងយើរមិនអាចងៅបណរអរបរអរ់ងៅទីងន៉ះបានងទ 
kami tidak dapat berlama-

lama di tempat ini (កាមី ទីដាក់ 
ដាបា៉ា ត់ បឺរ(r)ឡាមា៉ា -ឡាមា៉ា  ឌិ តឹមបា៉ា ត់ អ ីន)ី; 
kelamaan  /ងរើឡាមា៉ា អាន់/ a យូរណ្តស់: 
ោត់ររ់ចាាំយូរណ្តស់មកង ើ្យ dia sudah 

kelamaan menunggu (ឌីយ៉ា  ស ដូ៉ះ 
ងរើឡាមា៉ា អាន ងមើនuរ្គ)ូ; 

lama-kelamaan  /ឡាមា៉ា -
ងរើឡាមា៉ា អាន់/ adv យូរយូរងៅ/ងៅទីបាំ  ត: 
ងៅទីបាំ  តអាកនរឹសាគ ល់មន សសមាា ក់ងន៉ះ 
lama-kelamaan Anda akan 

mengenal orang itu (ឡាមា៉ា  
ងរើឡាមា៉ា អាន អានដា អាកាន់ ងមើររ;ណ្តល់ 

អូរ ាំរ អ ីទូ); 
selama  /សឺឡាមា៉ា / n 1 អស់រយៈងពល; 

កាុរអាំ ុរងពល: 
ោត់បានររចាាំអស់រយៈងពលពីរងមា៉ា រមកង្ើយ 

dia sudah menunggu selama 

dua jam (ឌីយ៉ា  ស ូដ៉ះ ងមើនuរ្គ ូ 
សឺឡាមា៉ា  ឌូវ៉ា  ចាាំ); 2 ដរបណ្ត: 
ខ្ុាំនឹរបនាជួយដរបណ្តអាកងៅគ្តូវការវ saya 

akan tetap membantu selama 
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Anda membutuhkan (សាយ៉ា  
អាកាន់ ងទើតាប់ ងមើមបានទូ សឺឡាមា៉ា  អានដា 

ងមើមប ូទ ៉ះកាន់); 
selama(-lamanya)  /សឺឡាមា៉ា -
ឡាមា៉ា ញ៉ា / adv ជាងរៀររ្ូត: 
ខ្ុាំនឹរគ្សលាញ់អាកជាងរៀររ្ូត aku akan 

selalu mencintaimu selama-

lamanya (អារ ូអាកាន់ សឺឡាលូ 

ងមើនជិថ្តអ ីមូ សឺឡាមា៉ា -ឡាមា៉ា ញ៉ា ) 
lamar, lamaran  /ឡាមា៉ា រ៉ា ន/់  

n 1 ចូលសាីដែា រឹ: 
នរីមាា ក់ងន៉ះបដិងស្ការចូលសាីដែា ឹររបស់ស
រានរ wanita itu menolak 

lamaran kekasihnya (វ៉ា នីតា អ ទីូ 
ងមើែូឡាក់ ឡាមា៉ា រ៉ា ន់ ងរើកាស ិ៉ះញ៉ា ); 
2 ដាក់ពាកយង្វើការ: ទគ្មរ់ពាកយស ាំង្វើការងរ 
formulir lamaran kerja 

(្វូរ(r)មូលីរ(r) ឡាមា៉ា រ៉ា ន់ ងរើរ(r)ចា); 

melamar /ងមើឡាមា៉ា រ(r)/  
v 1 ចូលដែា ឹរ: 
ប រសមាា ក់ងន៉ះទីបាំ  តចូលដែា ឹរនរីណដលោត់គ្ស
លាញ់ pria itu akhirnya  

melamar wanita yang 

dicintainya (គ្ពីយ៉ា  អ ីទូ អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  
ងមើឡាមា៉ា រ(r) វ៉ា នីតា យ ាំរ ឌិជិនថ្តអ ីញ៉ា );  

2 ដាក់ពាកយ: ដាក់ពាកយង្វើការ melamar 

pekerjaan (ងមើឡាមា៉ា រ(r) 

ងពើងរើរ(r)ចាអាន់); 
pelamar  /ងពើឡាមា៉ា រ(r)/ n ងបកខជន: 
ងបកខជនដាក់ពាកយងសាើស ាំង្វើការងរ pelamar 

kerja (ងពើឡាមា៉ា រ(r) ងរើរ(r)ចា); 

~ kerja /ងពើឡាមា៉ា រ(r) ងរើរ(r)ចា/ 
ងបកខជនដាក់ពាកយងសាើស ាំង្វើការងរ: 
ងបកខជនដាក់ពាកយងសាើស ាំង្វើការងរអរគុយជាជួរររ
ចាាំការសាំភាសន៍ pelamar kerja itu 

duduk antre untuk 

wawancara (ងពើឡាមា៉ា រ(r) ងរើរ(r)ចា 
អ ីទូ ឌូឌ រ អាន់គ្ទី អ  នទ ក វ៉ា វ៉ា ន់ចារ៉ា ) 

lambai, lambaian /ឡាាំថ្បយ៉ា ន/ n គ្រវី: 
ខ្ុាំនឹរមិនបាំង្ៃចោត់ណដលគ្រវថី្ដរបស់ោត់ង ើយ 

lambaian tangannya tak akan 

kulupa (ឡាាំថ្បយ៉ា ន់ តាង៉ា ន់ញ៉ា  តាក ់
អាកាន់ រូលូបា៉ា ); 
melambai(-lambai)  /ងមើឡាាំថ្ប-
ឡាាំថ្ប/ v បក់ងបាក: 
ទរ់ជាតិបក់រវចិៗងដាយគ្តូវខយល់បក់ 
bendera itu  melambai- 

lambai ditiup angin (ងបនងដរ៉ា  អ ីទូ 
ងមើឡាាំថ្ប-ឡាាំបS ឌិទីយបូ អារិន);
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melambaikan /ងមើឡាាំថ្បកាន់់/ v គ្រវី; 
បក់: ោត់បានគ្រវថី្ដពីរងង្ៃើរ dia melam-

baikan tangannya dari dalam 

kereta api (ឌីយ៉ា  ងមើឡាាំថ្បកាន់ 
តាង៉ា ន់ញ៉ា  ដារី ដាឡាាំ ងរើងរតា អាព)ី 

lamban  /ឡាាំបាន/់ a យឺត: 
ការង្វើចលនរបស់ោត់ពិតជាយឺតយ៉ា វណ្តស់ 

pergerakannya sangat 

lamban (ងពើរ(r)ង្គើរ៉ា ក់កាន់ញ៉ា  សាង៉ា ត់ 
ឡាាំបាន)់ 

lambang  /ឡាាំបាាំរ/ n រូបតាំណ្តរ; និមតិាសញ្ជា ; 
និមិតារូប: គ្ក្មរឺជានិមិតារូបថ្នភាពកាៃ ហាន 
merah lambang keberanian 

(ងមរ៉ា៉ះ ឡាាំបាាំរ ងរើបឺរ៉ា នីយ៉ា ន); 
melambangkan  /ងមើឡាាំបាាំរកាន់់/  
v 1 ជារូបតាំណ្តរ; ជានិមិតាសញ្ជា ; ជានមិិតារូប: 
ចិងញ្ាៀនរឺជានិមិតារូបថ្នងសចកាីគ្សឡាញ់ណដលអម
តៈ cincin melambangkan 

cinta yang abadi (ជិនជិន 
ងមើឡាាំបាាំរកាន់ ជីនតា យ ាំរ អាបាឌ)ិ;  
2 ជាសញ្ជា : 
រក់កាលរឺជាសញ្ជា ណដលោត់យល់គ្សប 
anggukan kepala 

melambangkan dia setuju  

(អាាំរ គ្ូកាន ់ងរើបា៉ា ឡា ងមើឡាាំបាាំរកាន់ ឌីយ៉ា  
សឺទូជូ) 

lambat  /ឡាាំបាត/់ a យឺត: 
ជងែា ើរយនាងន៉ះយឺតណមនណទន lift ini 

jalannya lambat (លី វ្ អ ីនី 
ចាឡានញ់៉ា  ឡាាំបាត)់; 
terlambat  /ងតើរ(r)ឡាាំបាត/់ v យឺត: 
ចូរក ាំមកយឺត jangan datang 

terlambat (ចាង៉ា ន់ ដាតាាំរ 
ងតើរ(r)ឡាាំបាត)់ 

lampau  /ឡាាំង ៉ា / v អតីតកាល: 
បចចុបបនានិរអតីតកាល kini dan masa 

lampau (រីនី ដាន ់មា៉ា សា ឡាាំង ៉ា ); 
melampaui /ងមើឡាាំង ៉ា វី/  
v ្ួស; ងលើស: ងលើសងលបឿនកាំែត់ 
melampaui batas kecepatan 

(ងមើឡាាំបា៉ា វ ីបាតាស់(ស) ងរើងជើបា៉ា ត់តាន់); 
~ batas  /ងមើឡាាំង ៉ា វី បាតាស់(s)/ 

្ួសណដនកាំែត់; ងលើសណដនកាំែត:់ 
សកមៅភាពរបស់ោត់ពិតជាងលើសពីណដនកាំែតង់្ើ
យ tindakannya sangat  

melampaui batas (ទីនដាក់កានញ់៉ា  
សាង៉ា ត់ ងមើឡាាំបា៉ា វ ីបាតាស់(ស)); 

terlampau   /ងទើរ(r)ឡាាំបា៉ា វ/ adv 
ងពក; ណ្តស់; ្ួស:  
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ោត់ខាៃ ាំរងពកកាុរការគ្បយ ទធជាមួយោត់ dia 

terlampau kuat untuk 

dilawan (ឌីយ៉ា  ងទើរ(r)ឡាាំបា៉ា វ ីរូវត់ 
អ  នទ ក ឌិឡាវ៉ា ន់) 

lampir, lampiran  /ឡាាំងពៀរ៉ា ន់/ n 

ការភាា ប់: សាំប គ្តភាា ប់មកជាមួយ lampiran 

surat (ឡាាំពីរ៉ា ន់ ស ូរ៉ា ត់); 
melampirkan  /ងមើឡាាំពីរ(r)កាន/់  
v ភាា ប:់ ខ្ុាំនឹរភាា ប់សាំប គ្តងន៉ះងៅកាុរអ ីណម៉ាល 

saya akan melampirkan surat 

itu dalam pos-el (សាយ៉ា  អាកាន់ 
ងមើឡាាំពីរ(r)កាន ់ស ូរ៉ា ត់ អ ីទូ ដាឡាាំ អ ីណម៉ាល); 

terlampir /ងតើរ(r)ឡាាំពីរ(r)/  
v ណដលបានភាា ប់មកជាមួយ: 
សាំប គ្តណដលបានភាា ប់មកជាមួយ surat 

terlampir (ស ូរ៉ា ត់ ងតើរ(r)ឡាាំពីរ(r)) 

lampu  /ឡាាំព/ូ n ចងស្ទរាៀរ, ង្ៃើរ: ង្ៃើរបាំ្ៃ ឺៃូវ 
lampu jalan (ឡាាំពូ ចាឡាន់); 
-- lalu lintas /ឡាាំពូ ឡាល ូ

លីនតាស(់s)/ ង្ៃើរចរចរែ៍: 
ងៅងពលណដលង្ៃើរ
ចរចរែ៍ពែ៌គ្ក្មងយើរគ្តូវណតឈ្ប់  
ketika lampu lalu lintas 

berwarna merah kita harus  

berhenti (ងរើទីកា ឡាាំពូ ឡាល ូ

លីនតាស(់s) ងប ៊ីរ(r)វ៉ា រ(r)ណ្ត ងមរ៉ា៉ះ រីតា 

ហារ៉ាូស(s) ងប ៊ីរ(r)្ិនទី) 
lampung, pelampung  /ងពើឡាាំព រ/   

n ងពារស វតាិភាព: 
ឆ្លៅ ាំងឆ្ារបានងបា៉ះងពារស វតាិភាពដល់អាកណដលលរ់
ទឹក penyelamat pantai itu 

melemparkan pelampung ke 

orang-orang yang terserat 

arus (ងពើងញើឡាមា៉ា ត បា៉ា ន់់ថ្ត អ ីទូ 
ងមើណ មបា៉ា រ(r)កាន ់ងពើឡាាំព រ ងរើ អូរ ាំរ-អរូ ាំរ 
យ ាំរ ងទើរ(r)សឺរ៉ា ត់ អារ ស(ស)) 

lamun, lamunan  /ឡាមូណ្តន/់  
n រាំនិតរងវីរវយ: 
ោត់មានរាំនិតរងវរីវយដ៏រីករយមួយអាំពីថ្ងៃឈ្ប់ស
គ្មាក់របស់ោត់ dia mempunyai 

lamunan yang indah tentang 

liburannya (ឌីយ៉ា  ងមើមពូថ្ញ៉ា ឡាមណូ្តន ់
យ ាំរ អ ីនដ៉ះ តនិតាាំរ លីប ូរ៉ា នញ់៉ា ); 
melamun  /ងមើឡាម ន/ v រងវីរវយ: 
នរជាងកៅរគ្សីសៃប់សាៃ ត់ណដលចូលចិតារងវរីវយងៅ
កាុរបនរប់ dia gadis pendiam  

yang suka melamun di kamar 

(ឌីយ៉ា  ហាា ឌិស(ស) ងពើនឌីយ៉ា ម យ ាំរ ស ូកា 

ងមើឡាម ន ឌិ កាមា៉ា រ(r))
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lancang  /ឡាន់ចាាំរ/ a គ្ពង្ើន: 
ពិតជាគ្បង្ើនណមនមន សសមាា ក់ងន៉ះ lancang 

benar orang itu (ឡាន់ចាាំរ បឺណ្តរ(r) 

អូរ ាំរ អ ីទូ) 
lancar  /ឡាន់ចារ(r)/ a  1 ងដាយរលូន: 

កមៅវិ្ ីគ្បគ្ពឹតាងៅងដាយរលូន acara itu 

berjalan lancar (អាចារ៉ា  អ ីទូ 
ងប ៊ីរ(r)ចាឡាន ់ឡាន់ចារ(r)); 2 សារ ត់ជាំនញ: 
នរមានការសារ ត់ជាំនញកាុរការនិយយភាសាអរ់
ងរៃស dia lancar berbahasa 

Inggris (ឌីយ៉ា  ឡាន់ចារ(r) 

បឺរ(r)បាហាសា អ ីរស្ទ គ្ិស(ស)); 

3 ងដាយរលូន: ង្វើដាំងែើរងដាយរលូន 
lancar dalam perjalanan 

(ឡាន់ចារ(r) ដាឡាាំ ងពើរ(r)ចាឡាន់ណ្តន់); 
kelancaran  /ងរើឡាន់ចារ៉ា ន/់ n រលូន: 
ប៉ាូលីសបានង្វើសណ្តា ប់ធ្នា ប់ចរចរែ៍ងឌើមបីឲ្យការ
ង្ធវើដាំងែើរងៅមកមានការរលូន polisi itu 

mengatur lalu lintas demi 

kelancaran arus kendaran 

(ប៉ាូលីស  ីអ ីទូ ងមើង៉ា ទូរ(r) ឡាលូ លិនតាស់(ស) 

ងឌើមី ងរើឡាន់ចារ៉ា ន់ អារ ស(ស) កឺនដារ៉ាអាន); 
memperlancar 

/ងមើមងពើរ(r)ឡាន់ចារ(r)/ v ង្វើឲ្យគ្បងសើរង ើរ: 
ខ្ុាំគ្តូវណតង្វើឲ្យគ្បងសើរង ើរនូវសមតាភាពងបើកបររប
ស់ខ្ុាំ saya perlu memperlancar  

kemampuan mengemudi saya 

(សាយ៉ា  ងពើរ(r)លូ ងមើមងពើរ(r)ឡាន់ចារ(r) 

ងរើមា ាំពូវ៉ា ន់ ងមើងរើមូឌិ សាយ៉ា ) 
lancip  /ឡាន់ជបិ/ a គ្សួច: 

ច រងមៅ ងន៉ះមិនសូវគ្សួច ujung pensil 

ini kurang lancip (អ ូជយុរ ប ិនស លី 

អ ីនី រូរ ាំរ ឡាន់ជិប) 
lancong, melancong  /ងមើឡាន់ច រ/   

v ង្វើដាំងែើរ: ខ្ុាំចូលចិតាង្វើដាំងែើរងៅបរងទស 

saya gemar melancong ke 

luar negeri (សាយ៉ា  ង្គើមា៉ា រ(r) 

ងមើឡាន់ច រ ងរើ លូវ៉ា រ(r) ងនើង្គើរី); 
pelancong  /ងពើឡាន់ច រ/  
n អាកង្វើដាំងែើរ; អាកងទសចរែ៍: 
ង្្ៀវងទសចរែ៍រប់លាននក់បានមកទសសន
ងកា៉ះបាលីងៅច រឆ្លា ាំងន៉ះ jutaan 

pelancong mengunjungi 

pulau Bali di akhir tahun 

(ជូតាអាន់ ងពើឡាន់ច រ ងមើរ នជូរី ពូ ូវ បាលី 

ឌិ  អាក់្ីរ(r) តា  ្ ន) 
landai  /ឡាន់ថ្ដ/ a ជគ្មាល: ជគ្មាលងចាត  

tebing itu landai (ងទើប  រ អ ីទូ ឡាន់ថ្ដ) 
landak  /ឡាន់ដាក/់ n សតវកាាំគ្បមា:  
landas, berlandaskan  

 /បឺរ(r)ឡាន់ដាសាា ន/់ v មូលដាា នគ្រឹ៉ះ: 
គ្បងទសឥែឌូ ងនស ីមានមូលដាា នគ្រឹ៉ះណ អកងៅងលើ
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បា៉ា ញ់ចាក់ស ីឡា negara Indonesia 

berlandaskan Pancasila 

(ងនើហាា រ៉ា  ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  បឺរ(r)ឡាន់ដាសាា ន ់
បា៉ា ន់់ចាស ីឡា); 

landasan /ឡាន់ដាសាន់/  
n 1 មូលដាា នគ្រឹ៉ះ: មូលដាា នគ្រឹ៉ះរបស់គ្បងទស 

landasan negara (ឡាន់ដាសាន់ 
ងនើហាា រ៉ា ); 2 ច ៉ះចត;  ៃូវ: ឧទធមាភ រចគ្កដាា ន 
landasan helikopter (ឡាន់ដាសាន់ 
ង្លីក បងទើរ(r)); 

~ pacu  /ឡាន់ដាសាន់ បា៉ា ជូ/ 
 ៃូវរត់របស់យនាងហា៉ះ: 
យនាងហា៉ះច ៉ះចតងដាយរលូនងៅងលើ ៃូវរបស់វ 
pesawat mendarat dengan 

mulus di landasan pacu 

(ងពើសាវ៉ា ត់ មិនដារ៉ា ត់ ងទើង៉ា ន់ មូលូស(s) ឌី 
ឡាន់ដាសាន់ បា៉ា ជូ); 
melandasi  /ងមើឡាន់ដាស ី/ v មូលដាា ន: 
រាំនិតៗទាំរងន៉ះង្ើយណដលងគ្ចើនណតជាមូលដាា នស
គ្មាប់ការងររបស់នរ pemikiran-

pemikiran inilah yang  

banyak melandasi 

pekerjaannya (ងពើមីរីរ៉ា ន់-ងពើមីរីរ៉ា ន ់
អ ីនី ៉ះ យ ាំរ បាញ៉ា ក់ ងមើឡាន់ដាស ី 
ងពើងរើរ(r)ចាអានញ៉ា ) 

langgan, berlangganan 

 /បឺរ(r)ឡាាំហាាណ្តន់/ v ជាវជាគ្បចាាំ: 
ទីគ្ករុងន៉ះជាវជាគ្បចាាំទសសនវដាីស្ទសាី ibuku 

berlangganan majalah 

wanita (អ ីប ូកា បឺរ(r)ឡារហាាណ្តន់ 
មា៉ា ចា ៉ះ វ៉ា នីតា); 

pelanggan /ងពើឡាាំរហាា ន/់ n អតិងិជន 
langgar, melanggar  /ងមើឡាាំរហាា រ(r)/ 

v បាំពាន: 
គ្កមុ  ្ ននឹរចាត់វធិ្ននការងៅនិរប រគលិកណ្តណដ
លបានរំងលា្ងលើងោលការែ័ 
perusahaan akan menindak 

pekerja yang melanggar 

peraturan (ងពើរូសាហាអាន អាកាន់ 
ងមើនិនដាក់ ងពើងរើរ(r)ចា យ ាំរ ងមើឡាាំរហាា រ(r) 

ងពើរ៉ា ទូរ៉ា ន់); 
pelanggaran  /ងពើឡាាំរហាា រ៉ា ន់/  
n បទងលៅើស; ការរំងលាប: 
ការរំងលា្សិទធិមន សស pelanggaran 

hak asasi manusia (ងពើឡាាំរហាា រ៉ា ន់ 
ហាក់ អាសាស  ីមា៉ា នូស ីយ៉ា ) 

langgeng  /ឡាាំរ្ាឹរ/ a ឋតិងងរជាងរៀររ្ូត: 
ពួកងយើរសរឃឹមថាអាពា្៍ពីពា្៍របស់ងយើរនឹរ
សាិតងសារជាងរៀររ្ូត kami harap 
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pernikahannya langgeng (កាម ី
ហារ៉ា ប់ ងពើរ(r)នីកាហាន់ញ៉ា  ឡាាំរ្ារឺ); 
melanggengkan  /ងមើឡារ្ាឹរកាន់/់ 
v ង្វើសាិតងសារជានិចច: 
បាីគ្បពនធពីរនក់ងន៉ះមានបាំែរង្វើឲ្យអាពា្៍ពីពា
្៍របស់ពួកងរសាិតងសាររ្ូតដល់ចាស់ងការខារ 
pasangan itu berniat 

melanggengkan 

pernikahannya sampai tua 

(បា៉ា សាង៉ា ន់ អ ីទូ បឺរ(r)នីយ៉ា ត 
ងមើឡាាំរ្ាឹរកាន់ ងពើរ(r)នីក៉ះហាន់ញ៉ា  សាាំថ្ប៉ា 
ទូវ៉ា ) 

langit  /ឡារីត/ n ងម : ងម ពែ៌ងខៀវ 
langit biru (ឡារតី ពីរ៉ា)ូ 
langit-langit  /ឡារីត-ឡារីត/  
n 1 ពិដាន: 
ពិដានថ្នអោរងន៉ះរឺគ្សស់សាអ តណ្តស់ 

langit-langit gedung itu 

sangat indah (ឡារីត-ឡារីត ង្គើឌ រ 
អ ីទូ សាង៉ា ត់ អ ីនដ៉ះ); 2 គ្កអូមមាត:់ 
គ្កអូមមាត់របស់ខ្ុាំមានអារមៅែ័ថាឈ្ឺ langit-

langit mulut saya terasa  

perih (ឡារីត-ឡារីត មូល ត សាយ៉ា  
ងទើរ៉ា សា ងពើរិស(ស)); 

selangit  /ឡារីត/ n ថ្ងៃខពស់កប់ពពក: 
តថ្មៃទាំនិញថ្ងៃខពស់កប់ពពក harga 

barang itu mahalnya selangit 

(ហារ(r)ហាគ  បាររ អ ីទូ មា៉ា ហាល់ញ៉ា  
សឺឡារីត) 

langka  /ឡាាំរកា/ a កគ្ម: សតវកគ្ម 
binatang langka (ប ៊ីណ្តតាាំរ 
ឡាាំរកា); 

ល យបានកាៃ យជារបស់ណដលកគ្មងគ្កាយពីសស្ទងគ ម
រួច uang menjadi barang 

langka setelah perang (អ ូវ ាំរ 
ងមើនចាឌិ បារ ាំរ ឡាាំរកា សឺងទើ ៉ះ ងពើរ ាំរ); 
kelangkaan  /ងរើឡាាំរកាអាន/ n ករវ៉ះ; 
ខវ៉ះខាត: ករវ៉ះងគ្បរឥនធនៈ kelangkaan 

bahan bakar minyak 

(ងរើឡាាំរកាអាន បាហាន់ បាការ(r) មីញ៉ា ក់) 
langkah  /ឡារក៉ះ/ n ជាំហាន: ជាំហានដាំបូរ 

langkah pertama (ឡាាំរក៉ះ 
ងពើរ(r)តាមា៉ា ); 
melangkah /ងមើឡាាំរក៉ះ/ v ជាំហា ន: 
ងបា៉ះជាំហា នងដាយគ្បរុគ្បយ័តា hati-hati  

melangkah (ហាទី-ហាទី ងមើឡាាំរក៉ះ)
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langsing  /ឡាាំរស ិរ/ a ររងរៀវ; ររតូចងសឌើរ 
langsung  /ឡាាំរស  រ/ v 1 ផ្លរ ល:់ ពាកយផ្លរ ល ់

kalimat langsung (កាលីមា៉ា ត់ 
ឡាាំរស  រ); ជួបងដាយផ្លរ ល់ជាមួយគ្បធ្នន 
bertemu langsung dengan 

manager (ងពើរ(r)ងតើមូ ឡាាំរស  រ ងទើង៉ា ន់ 
មា៉ាណ្តងជើ); 2 បនាផ្លរ ល:់ 
ការ ាយបនាផ្លរ ល់ការគ្បកួតបាល់ទត់ 
siaran langsung 

pertandingan sepakbola 

(ស ីយ៉ា រ៉ា ន់ ឡាាំរស  រ ងពើរ(r)តាន់ឌីង៉ា ន់ 
ងសើបា៉ា ក់បូឡា); 

berlangsung 1  /ងប ៊ីរ(r)ឡាាំរស  រ/  
v កាំពរ់ដាំងែើរការ: គ្បជ ាំកាំពរ់ដាំងែើរការ 
rapat sedang berlangsung 

(រ៉ា បា៉ា ត់ ងសើដាាំរ ងពើរ(r)ឡាាំរស  រ);  
2 /បឺរ(r)ឡាាំរស  រ/ v កាំព រដាំងែើរការ; 
កាំព របនាផ្លរ ល:់ 
ខ្ុាំសរឃឹមថាការជប់ងលៀរងន៉ះនឹរដាំងែើរងៅយ៉ា ររ
លូន saya berharap pesta itu  

berjalan lancar (សាយ៉ា   
បឺរ(r)ហារ៉ា ប់ ណប៉ាសាា  អ ីទូ បឺរ(r)ចាឡាន់  
ឡាន់ចារ(r)); 3 មានរយៈងពល: 
សមរ្ូមិសម គ្ទងន៉ះមានរយៈងពលពីរថ្ងៃ  

pertempuran laut itu 

berlangsung selama dua hari 

(ងពើរ(r)ងទើមពូរ៉ា ន់ ឡាអ  ត អ ីទូ 
បឺរ(r)ឡាាំរស  រ សឺឡាមា៉ា  ឌូវ៉ា  ហារ)ី; 
4 ង្វើង ើរ: 
ការគ្បកួតបាល់ទត់នឹរង្វើង ើរងៅរងសៀលងន៉ះ 
pertandingan sepak bola itu 

akan berlangsung sore nanti 

(ងពើរ(r)តាន់ឌីង៉ា ន់ សឺបា៉ា ក់ បូឡា អ ីទូ អាកាន់ 
បឺរ(r)ឡាាំរស  រ សូងរ៉ា ណ្តន់ទី); 
melangsungkan /ងមើឡាាំរស  រកាន់់/ 
v 1 បនា; រ្ូត: 
បណ្តា ងមដឹកនាំបានង្វើការគ្បជ ាំរ្ូតដល់កណ្តា ល
អគ្ធ្នគ្ត para pimpinan itu 

melangsungkan rapat hingga 

tengah malam (បា៉ា រ៉ា  ពីមពីណ្តន់ អ ទីូ 
ងមើឡាាំរស  រកាន់ រ៉ា បា៉ា ត់ ្ ីរហាា  តឹររ៉ា៉ះ 
មា៉ា ឡាាំ); 2 គ្បារពធង្វើ: គ្បារពធង្វើប ែយហាជាី 
melangsungkan ibadah haji 

(ងមើឡាាំរស  រកាន់ អ ីបាដ៉ះ ហាជី); 
~ pernikahan  /ងមើឡាាំរស  រកាន់់ 
ងពើរ(r)នីកាហាន់់/ នឹរងរៀបការ: 
ពួកងរនឹរងរៀបការងៅកាុរណខឧសភាងន៉ះ 
mereka melangsungkan 
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pernikahan pada bulan Mei 

(ងមើងរកា ងមើឡាាំរស  រកាន់ ងពើរ(r)នីក៉ះហាន ់
បា៉ា ដា ប ូឡាន់ ងមអ ី) 

lanjur, terlanjur  /ងទើរ(r)ឡាន់ជូរ(r)/  
v ង្ើយ; រួចង្ើយ; ងគ្សចង្ើយ: 
អាកគ្បដាល់មាា ក់ងន៉ះអាយ ចាស់ងៅង្ើយសគ្មាប់
ចូលរួមគ្បកួតកគ្មិតកីឡាអូឡាាំពកិ petinju 

itu sudah terlanjur tua untuk 

mengikuti olimpiade (ងពើទីនជូ អ ីទូ 
ស ូដ៉ះ ងទើរ(r)ឡាន់ជូរ(r) ទូវ៉ា  អ  នទ ក ងមើររីូទី 
អូលីមពីយ៉ា ងឌើ) 

lanjut  /ឡានជ ត/ a បណនាម: 
មិនមានពត៌មានបណនាមងន៉ះងទ tidak ada 

kabar lebih lanjut (ទីដាក់ អាដា 

កាបារ(r) ងលើប  ៉ះ ឡាន់ជ ត); 
-- usia  /ឡាន់ជ ត អ ូស ីយ៉ា /  
ចាស់ជរ; មន សសចាស់: 
លាំងៅដាា នសគ្មាប់មន សសចាស់ 

perumahan untuk orang 

lanjut usia (ងពើរូម៉ា៉ះហាន់ អ  នទ ក អរូ ាំរ 
ឡាន់ជ ត អ ូស យី៉ា ); 
lanjutan  /ឡាន់ជូតាន់់/ n ខពស់ជារ: 
កគ្មិតខពស់ជារ tingkat lanjutan 

(ទិរកាត់ ឡាន់ជូតាន)់; 
 

melanjutkan  /ងមើឡាន់ជ តកាន់/  
v 1 បនា: 
បនរ ប់ពីញុាំ អាហារងពលគ្ពឹករួចពួកងយើរបនាការង្វើ
ដាំងែើរ setelah sarapan kami 

melanjutkan perjalanan 

(ងសើងតើ ៉ះ សារ៉ា បា៉ា ន់ កាមី ងមើឡាន់ជ តកាន់ 
ងពើរ(r)ចាណ ណ្តន់); 
ោត់មិនមានជងគ្មើសង សរងទៀតង ើយងគ្តពីបនាតា
ម ៃូវចាប់ dia tidak punya 

pilihan kecuali melanjutkan 

proses hukum (ឌយី៉ា  ទីដាក់ ពូញ៉ា  
ពីលីហាន់ ងរើជួវ៉ា ល ីងមើឡាន់ជ តកាន់ 
គ្បូណសស(ស) ្ ូរ ម); 2 បនា; តងៅ: 
នរបានសងគ្មចចិតាមិនបនាការពាបាលសគ្មស់រ
បស់នរងទៀតង ើយ dia memutuskan 

untuk tidak melanjutkan 

perawatan kecantikannya 

(ឌីយ៉ា  ងមើមូទ សាា ន់ អ  នទ ក ទីដាក់ 
ងមើឡាន់ជ តកាន់ ងពើរ៉ា វ៉ា តាន់ ងរើចាន់ទីកាន់ញ៉ា ); 
selanjutnya /សឺឡាន់ជ តញ៉ា /  
adv 1 បនរ ប:់ ងតា៉ះងយើរអន វតាជាំហានបនរ ប់ 
mari kita ambil langkah 

selanjutnya (មា៉ា រី រីតា អាាំប ៊ីល ឡាាំរក៉ះ 
សឺឡាន់ជ តញ៉ា ); 2 បណនាម: 
សគ្មាប់ព័តមានបណនាមសូមទូរស័ពរងៅងលខងន៉ះ 
untuk informasi selanjutnya, 
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hubungi nomor ini (អ  នទ ក 
អ ីន្វរ(r)មា៉ា ស  ីសឺឡាន់ជ តញ៉ា  ្ ូប ូរី 
ែូម៉ាូរ(r) អ ីនី) 

lansir, melansir  /ងមើឡានងសៀរ(r)/  
v ងចញ ាយ: ងចញ ាយពត័មាន me-

lansir berita (ងមើឡានងសៀរ(r) បឺរីតា) 

lantai  /ឡាន់ថ្ត/ n 1 កគ្មាលឥដា: 
ឆ្លៅ ងដកងៅងលើកគ្មាលឥដា kucing itu 

tidur di lantai (រូជីរ អ ីទូ ទឌីូរ(r) ឌិ 
ឡាន់ថ្ត); 2 ជាន:់ 
ការិយល័យងន៉ះកមពស់របស់វដប់ជាន់ 
kantor itu tingginya sepuluh 

lantai (កាន់តូរ(r) អ ីទូ ទីរ្គីញ៉ា  សឺពលូ ៉ះ 
ឡាន់ថ្ត) 

lantang  /ឡាន់តាាំរ/ a ឮចាស់: 
សាំង ររបស់ោត់់ឮចាស ់suaranya 

sangat lantang (ស ូវ៉ា រ៉ា ញ៉ា  សាង៉ា ត ់
ឡាន់តាាំរ); 
pelantang  /ងពើឡាន់តាាំរ/ n មិគ្ក:ូ 
ោត់បានងគ្បើមិគ្កូងឌើមបីង្វើងសចកាីជូនដាំែឹរ dia 

menggunakan pelantang 

untuk memberikan 

pengumuman (ឌីយ៉ា  ងមើរ្គូណ្តកាន់ 
ងពើឡាន់តាាំរ អ  នទ ក ងមើមបឺរីកាន់ ងពើរូម មមា៉ា ន់) 

lapang  /ឡាបា ាំរ/ a ្ាំទលូាយ:  

ងកៅរៗងលរបាល់ងៅងលើដី្ាំទូលាយ anak-

anak bermain bola di tanah 

lapang (អាណ្តក់-អាណ្តក់ បឺរ(r)មា៉ា អ ីន 
បូឡា ឌិ តាែ៉ះ ឡាបា ាំរ); 
lapangan  /ឡាបា៉ា ង៉ា ន់/ n ទលីាន: 
ទីលានវយងតននីស lapangan tenis 

(ឡាបា៉ា ង៉ា ន់ ងតនីស(s)); 

~ kerja  /ឡាបា ាំង៉ា ន់់ ងរើរ(r)ចា/ ការងរ: 
ការិយល័យងន៉ះរឺបានបងរាើតការងរងៅី 
kantor itu membuka 

lapangan kerja baru (កាន់តូរ(r) 

អ ីទូ ងមើមប ូកា ឡាបា ាំង៉ា ន់ ងរើរ(r)ចា បារូ); 
~ terbang  /ឡាបា ាំង៉ា ន់់ ងទើរ(r)បាាំរ/ 
អាកាសយនដាា ន: 
យនាងហា៉ះច ៉ះចតងៅឯអាកាសយនដាា ន 
pesawat itu mendarat di 

lapangan terbang (ងពើសាវ៉ា ត់ អ ទីូ 
ងមើនដារ៉ា ត់ ឌិ ឡាបា៉ា ង៉ា ន់ ងទើរ(r)បាាំរ); 
melapangkan  /ងមើឡាបា ាំរកាន់់/  
v ងបើកឲ្យទូលាយ: 
ដាំបូនៅ នទាំរងន៉ះពិតជាង្វើឲ្យចតិារបស់ពួកងយើរងបើ
កទូលាយណ្តស ់nasihat itu sangat 

melapangkan hati kami 

(ណ្តស ីហាត់ អ ីទូ សាង៉ា ត់ ងមើឡាបា ាំរកាន់ 
ហាទី កាម ី)
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lapar  /ឡាបា៉ា រ(r)/ a ឃាៃ ន: សតវវណគ្សកឃាៃ ន 
binatang lapar (ប ៊ីណ្តតាាំរ 
ឡាបា៉ា រ(r)); 

kelaparan /ងរើឡាបា៉ា រ៉ា ន់/ n អតឃ់ាៃ ន; 
ណគ្សកឃាៃ ន: 
អាកស ាំទនងន៉ះពិតជាណគ្សកឃាៃ នខាៃ ាំរណ្តស់ 

pengemis itu sangat 

kelaparan (ងពើងរើមីស(ស) អ ីទូ សាង៉ា ត់ 
ងរើឡាបា៉ា រ៉ា ន់) 

lapis  /ឡាពីស(s)/ n គ្សទប់; ចាំែិត: ចាំែតិន ាំ 
kue lapis (រូងវ៉ា ឡាពីស(s)) 

lapisan  /ឡាពសីាន់/ n គ្សទប់: 
គ្សទប់ដីងន៉ះមាន រុកងៅងដាយជាតិណរ៉ាខពស់ 
lapisan tanah itu 

mengandung mineral yang 

tinggi (ឡាពសីាន់ តាែ៉ះ អ ទីូ ងមើង៉ា ន់ឌរូ 
មីងែរ៉ាល យ ាំរ ទីរ្គី) 

lapor  /ងមើឡាប៉ាូរ(r)/ v រយការែ:៍ 
គ្រប់ង្្ៀវណដលមកតគ្មូវឲ្យរយការែ៍ងៅសនាិស ខ
អោរសិន setiap tamu yang 

datang diwajibkan melapor 

ke petugas keamanan gedung 

itu (សឺទីយ៉ា ប តាម ូយ ាំរ ដាតាាំរ 
ឌិវ៉ា ជីបកាន់ ងមើឡាប៉ាូរ(r) ងរើ ងពើទូហាា ស ់

ងរើអាមា៉ា ណ្តន់ ង្គើឌ រ អ ីទូ); 

-- keluar  /ឡាប៉ាូរ(r)           
ងរើលូវ៉ា រ(r)/ ពិនិតយងចញ: 
គ្បណ្លជាងមា៉ា រដប់ពីរខ្ុាំនិរពិនិតយងចញពីសណ្តា
ោរ sekitar pukul 12.00, saya 

lapor keluar dari hotel itu 

(សឺរីតារ(r) ពូរ ល ឌូវ៉ា បឺឡាស់ សាយ៉ា  
ឡាប៉ាូរ(r) ងរើលូវ៉ា រ(r) ដារី ្ូណតល អ ីទូ); 
-- masuk  /ឡាប៉ាូរ(r) មា៉ា ស  ក/ កត់ង ៅ្ ៉ះ
ចូល: 
ងពលងវលាកត់ង ៅ្ ៉ះចូលរឺងមា៉ា រដប់បីសូនយៗ 
waktu lapor masuk adalah 

pukul 13.00 (វ៉ា ក់ទូ ឡាប៉ាូរ(r) មា៉ា ស  ក 
អាដា ៉ះ ប៉ាូរ ល ទីហាគ ងប ៊ីឡាស់(s)); 

laporan  /ឡាប៉ាូរ៉ា ន់/ n របាយការែ៍: 
របាយការែ៍្ិរញ្ាវតាុ laporan 

keuangan (ឡាប៉ាូរ៉ា ន់ ងរើអ ូវ៉ា ង៉ា ន់); 
~ cuaca  /ឡាប៉ាូរ៉ា ន់ ជូវ៉ា ចា/ ការពាករែ:័ 
ការពាករអាកាសធ្នត ថ្ងៃងន៉ះងម មានពពកងគ្ចើន 
laporan cuaca hari ini 

berawan (ឡាប៉ារូ៉ា ន់ ជូវ៉ា ចា ហារ ីអ ីនី 
បឺរ៉ា វ៉ា ន់); 
~ tahunan  /ឡាប៉ាូរ៉ា ន់ តា  ្ នណ្តន់/ 
របាយការែ៍គ្បចាាំឆ្លា ាំ: 
រល់គ្កមុ  ្ នទាំរអស់រឺតគ្មូវឲ្យង្វើរបាយការែ៍
គ្បចាាំឆ្លា ាំ setiap perusahaan 
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diwajibkan membuat laporan 

tahunan (សឺទីយ៉ា ប ងពើរូសាហាអាន 
ឌិវ៉ា ជិបកាន់ ងមើមប វូត់ ឡាប៉ារូ៉ា ន់ តា  ្ូណ្តន)់; 
melapor  /ងមើឡាប៉ាូរ(r)/ v រយការែ:៍ 
វគ្តូវណតរយការែ៍ជូនថាា ក់ងលើរបស់វ ia 

harus melapor kepada 

atasannya (អ ីយ៉ា  ហារ៉ាូស(s) 

ងមើឡាប៉ាូរ(r) ងរើបា៉ា ដា អាតាសាន់ញ៉ា ); 
melaporkan  /ងមើឡាប៉ាូរ(r)កាន/់  
v រយការែ៍: 
ពួកងយើរគ្តូវរយការែ៍ករែីងន៉ះងៅប៉ាូលីស 

kami harus melaporkan 

kasus ini ke polisi (កាម ីហារ៉ាូស 

ងមើឡាប៉ាូរ(r)កាន ់កាស  ស(s) អ ីនី ងរើ ប៉ាូលីស )ី 
lapuk  /ឡាព រ/ a   យរលួយ: 

ងឈ្ើងន៉ះវ  យរលួយអស ់kayu itu 

sudah lapuk (កាយូ អ ីទូ ស ូដ៉ះ ឡាព រ) 
pelapukan  /ងពើឡាពូកាន់/់ n ព ក  យ: 
ដាំបូល រ៉ះបានចាប់ង រើមព ក  យ atap 

rumah itu mengalami 

pelapukan (អាតាប់ រូម៉ា៉ះ អ ីទូ ងមើង៉ា ឡាមី 
ងពើឡាពូកាន់) 

larang, larangan /ឡារ ំ រ; ឡារ៉ា ង៉ា ន/់  
n បគ្មាម; ហាមឃាត:់ ហាមឃាត់ការទសសន  

larangan berkunjung (ឡារ៉ា ង៉ា ន់ 
ងពើរ(r)រ នជ រ); 
melarang  /ងមើឡារ ំ រ/ v ហាមឃាត់: 
រជរដាា ្ិបាលហាមឃាត់ការងគ្បើគ្បាស់អាវ ្កាុរកា
រង្វើក បបកមៅ pemerintah melarang 

penggunaan senjata dalam 

huru-hara (ងពើងមើរីនតាស ់ងមើឡារ ំ រ 
ពឹរ្គូណ្តអាន់ សិនចាតា ដាឡាាំ ្ូរូ-ហារ៉ា ) 

laras, laras senjata  /ឡារ៉ា ស ់

សឺនចាតា/ កាែ រកាាំង្ៃើរ: 
ករទ័ពកាំព រឈ្រជាជួរនិរកាន់កាែ រកាាំង្ៃើរគ្រវ ី
tentara sedang berbaris 

sambil mengacungkan laras 

senjata (តិនតារ៉ា  សឺដាាំរ បឺរ(r)បារិស(ស) 

សាាំប ៊ីល ងមើង៉ា ជ រកាន់ ឡារ៉ា ស់(ស) សិនចាតា); 

selaras /សឺឡារ៉ា ស/ n ស ីចងវ ក:់ 
សងមៃរអាកចងគ្មៀរងន៉ះស ីចងវ ក់ងៅនិរង្ៃរណដល
ងលរ suara penyanyi itu 

selaras dengan musik yang 

dimainkan (ស ូវ៉ា រ៉ា  ងពើនញ៉ា ញ ីអ ទីូ 
សឺឡារ៉ា ស(់ស) សឺដាាំរ មូស ីរ 
យ ាំរឌិមា៉ា អ ីនកាន់) 

larat, melarat  /ងមើឡារ៉ា ត/់ v ណដលទីទ័លគ្ក: 
ការរស់ងៅរបស់ោត់ពិតជាទីទ័លគ្កណ្តស់ 

hidupnya sangat melarat 

(្ ីឌ ពញ៉ា  សាង៉ា ត់ ងមើឡារ៉ា ត់)
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lari  /ឡារ/ី v រត:់ 
ការគ្បកួតរត់គ្បណ្តាំរចមាៃ យដប់រី ូណម៉ាត 
perlombaan lari 10 km 

(ងពើរ(r)ល មបាអាន ់ឡារ ីងសើពូលូស 

រី ូណម៉ាងតើ); 
-- cepat  /ឡារ ីចឺបា៉ា ត់/ រត់ចាំងយ: 
ងកៅរមាា ក់ងន៉ះបានឈ្ា៉ះងជើរឯកការគ្បណ្តាំររត់ចាំ
ងយ anak itu juara lomba lari 

cepat (អាណ្តក់ អ ីទូ ជូវ៉ា រ៉ា   ុមបា ឡារ ី
ចឺបា៉ា ត់); 
-- gawang  /ឡារ ីហាា វ ាំរ/ 
ការគ្បណ្តាំររត់ងផ្លៃ ៉ះរបរ: 
ងបកខជនគ្បណ្តាំររត់ងផ្លៃ ៉ះរបរមានដប់នក់ 
peserta lari gawang ada 10 

orang (ងពើសឺរ(r)តា ឡារ ីហាា វ ាំរ អាដា 

សឺពូលូ៉ះ អូរ ាំរ); 
melarikan diri  /ងមើឡារីកាន់់ ឌិរ/ី 
រត់ងរចខៃួន: 
ងចាររត់ងរចខៃួនពីការតាមចាប់របស់ប៉ាូលីស 

pencuri itu melarikan diri 

dari kejaran polisi (ងពើនជូរី អ ីទូ 
ងមើឡារីកាន់ ឌិរ ីដារី ងរើចារ៉ា ន់ ប៉ាូលីស )ី; 
pelari  /ងពើឡារ/ី  n អាករត់គ្បណ្តាំរ: 
ោត់រឺជាអាករត់គ្បណ្តាំរងលឿនបាំ  តងៅកាុរសាលា
ងរៀន dia adalah pelari tercepat  

di sekolahnya (ឌយី៉ា  អាដា ៉ះ ងពើឡារ ី
ងទើរ(r)ចឺបា៉ា ត់ ឌិ សឺកូ ៉ះញ៉ា ) 

laris  /ឡារិស(s)/ a លក់ដាច់: 
ទាំនិញណដលលក់ដាច់បាំ  តងៅកាុរទីគ្ករុរឺមាូបអា
ហារណដលញុាំ ភាៃ មៗ dagangan yang 

paling laris di kota ini 

adalah makanan cepat saji 

(ដាហាា ង៉ា ន់ យ ាំរ បា៉ា លិរ ឡារីស(ស) ឌិ កូតា 

អ ីនី អាដា ៉ះ មា៉ា កាណ្តន់ ចឺបា៉ា ត់ សាជី); 
-- manis  /ឡារីស(s) មា៉ា និស(s)/ 

អស់ោៅ ន់សល់: 
ទាំនិញរបស់ោត់ង្្ៀវងទសចរែ៍ទិញអស់ោៅ នស
ល់ dagangannya laris manis 

dibeli pengunjung (ដាហាា ង៉ា នញ់៉ា  
ឡារីស(ស) មា៉ា នីស៩ស) ឌិបឺលី ងពើររ នជូរ) 

larut  /ឡារ ត/ a កាៃ យជា; រលាយ:ថ្ងអកាៃ យជាយប ់
hari sudah larut malam (ហារ ី
ស ូដ៉ះ ឡារូត មា៉ា ឡាាំ); 
berlarut-larut  /បឺរ(r)ឡារ ត-
ឡារ ត/ v ពនាងពល; អូសបនៃ យ: 
ក ាំទ កបញ្ជា ឲ្យអូសបនៃ យយូរ jangan 

membiarkan masalah sampai 

berlarut-larut (ចាង៉ា ន់ 
ងមើមប ៊ីយ៉ា រ(r)កាន ់មា៉ា សា ៉ះ សាាំថ្ប៉ា 
បឺរ(r)ឡារ ត ឡារ ត);
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larutan  /ឡារូតាន់់/ n លាយ; 
melarutkan  /ងមើឡារ តកាន់់/ v រំលាយ: 
ទឹកអាចរំលាយសារ air dapat 

melarutkan gula (អាយីរ(r) ដាបា៉ា ត់ 
ងមើឡារ តកាន ់្គូឡា) 

las, mengelas /ងមើរងរើឡាស/់ v  ារ: 
ោត់កាំព រ ារណដកណដលងគ្ច៉ះចាប់ dia 

sedang mengelas besi yang 

sudah berkarat (ឌយី៉ា  សឺដាាំរ 
ងមើរងរើឡាស(់ស) បឺស  ីយ ាំរ ស ូដ៉ះ 
បឺរ(r)ការ៉ា ត់) 

laskar  /ឡាស់ការ(r)/ n ករទព័; ទហាន: 
ទហានការពារភាពគ្តឹមគ្តូវ laskar 

pembela kebenaran (ឡាសាា រ(r) 

ងពើមងបឡា ងរើបឺណ្តរ៉ា ន់) 
latar belakang  /ឡាតារ(r) ងប ៊ីឡាកាាំរ/  

n ជីវគ្បវតា:ិ គ្បវតាិថ្នកាសិកា latar 

belakang pendidikan (ឡាតារ(r) 

ងប ៊ីឡាកាាំរ ប ិនឌីឌិកាន់) 
latar, melatari  /ងមើឡាតារី/  

v ថ្ រខារងគ្កាយ: 
latar, melatari  /ងមើឡាតារី/  

v ថ្ រខារងគ្កាយ: 

ថ្ រខារងគ្កាយថ្នរូបងតងន៉ះរឺពែ័ងខៀវ 
warna biru melatari foto itu 

(វ៉ា រ(r)ណ្ត ប ៊ីរូ ងមើឡាតារី ្វូត ូអ ីទូ) 
latih, berlatih /បឺរ(r)ឡាទិ៉ះ/ v ្វឹកហាត:់ 

បអូនខ្ុាំកាំព រ្វឹកហាតក់ីឡាវយកនូបាល់ adik 

sedang berlatih tenis (អាឌិរ 
សឺដាាំរ បឺរ(r)ឡាទីស(ស) ណតនីស(ស)); 

latihan  /ឡាទហីាន់់/ n ការ្វឹកហាត:់ 
កណនៃរ្វឹកហាត់ tempat latihan 

(ងទើមបា៉ា ត់ ឡាទីហាន់); 
melatih  /ងមើឡាទីស(s)/ v បរវឹក: 
វបរវឹកកនូរបស់វសគ្មាប់ការពារខៃួន ia 

melatih anaknya bela diri 

(អ ីយ៉ា  ងមើឡាទីស(ស) អាណ្តក់ញ៉ា  ងបឡា ឌិរី); 
pelatih  /ងពើឡាទីស(s)/ n គ្រូបរវឹក: 
ងលាកឪព ករឺជាគ្រូបរវឹកបាល់ទត់មាា ក់ ayah 

adalah seorang pelatih 

sepakbola (អាយ៉ា៉ះ អាដា ៉ះ សឺអូរ ាំរ 
ងពើឡាទីស(ស) សឺបា៉ា ក់បូឡា); 

pelatihan  /ងពើឡាទីហាន់់/   
n ការ្វឹកហាត់; បងគ្រៀន; បែាុ ៉ះបណ្តា ល: 
ស្ទសាីងម រ៉ះកាំព រចូលរួមវរគបែាុ ៉ះបណ្តា សាីអាំពីការចាំ
អិនអាហារ para ibu rumah 

tangga sedang mengikuti 
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pelatihan memasak (បា៉ា រ៉ា  អ ីប ូ រូម៉ា៉ះ 
តាាំរហាា  សឺដាាំរ ងមើរីរូទី ងពើឡាទហីាន់ 
ងមើមា៉ា សាក់); 
terlatih  /ងទើរ(r)ឡាទីស(s)/  

v ណដលបាន្វឹកហាត;់ ណដលបានបែាុ ៉ះបណ្តា ល: 
ោត់រឺជាទហានណដលបានឆ្ៃរកាត់បែាុ ៉ះបណ្តា
ល dia adalah seorang 

prajurit yang terlatih (ឌីយ៉ា  
អាដា ៉ះ សឺអូរ ាំរ គ្បាជូរីត យ ាំរ 
ងទើរ(r)ឡាទីស(ស)) 

lauk, lauk-pauk  /ឡាអ  រ-បា៉ា អ  រ/ 
ចាំែីអាហារ: 
ងៅងលើត អាហារមានងរៀបចាំចាំែីអាហាររួចជាងគ្ស
ច di meja makan itu sudah 

tersedia lauk pauk (ឌិ ងមចា 
មា៉ា កាន់ អ ីទូ ស ូដ៉ះ ងទើរ(r)សឺឌីយ៉ា  ឡាអ  រ 
បា៉ា អ  រ) 

laut  /ឡាអូត/ n សម គ្ទ: កណ្តា លសម គ្ទ laut 

lepas (ឡាអូត ងលើបា៉ា ស់(s)); 

-- lepas   /ឡាអ  ត 
ងលើបា៉ា ស(់s)/ សម គ្ទអនារជាតិ: 
ងររចគ្កចគ្មាញ់ងគ្បរមានងៅឯសម គ្ទអនារជាតិ  

kilang minyak itu terdapat di 

laut lepas (រីឡាាំរ មញី៉ា ក់ អ ទីូ 
ងទើរ(r)ដាបា៉ា ត់ ឌិ ឡាអ  ត ងលើបា៉ា ស់(ស)); 

lautan 1  /ឡាអ ូតាន់/់ n សម គ្ទ: 
នវងន៉ះងបើកងលើសម គ្ទអស់រយៈងពល 

គ្បាាំមួយណខងពញ kapal itu 

mengarungi lautan selama 6 

bulan penuh (កាបា៉ា ល់ អ ីទូ ងមើង៉ា រូរី  
ឡាអ ូតាន់ សឺឡាមា៉ា  អឺណ្តាំ ប ូឡាន់ ងពើន ៉ះ);  
2 /ឡាអូតាន/់ n មហាសម គ្ទ: 
មហាសម គ្ទឥណ្តឌ  lautan Hindia 

(ឡាអូតាន់ ្ ីនងឌៀយ៉ា ); មហាសម គ្ទបា៉ា ស ិ្ វកិ  
lautan Pasifik (ឡាអូតាន់ បា៉ា ស ី វ្ិក); 
pelaut  /ងពើឡាអ  ត/ n អាកងនសាទ: 
ោត់រឺជាអាកងនសាទមាា ក់ dia adalah 

seorang pelaut (ឌីយ៉ា  អាដា ៉ះ 
សឺអូរ ាំរ ងពើឡាអ  ត); 

lawak, lawakan  /ឡាវ៉ា កាន់/់ n កាំណបៃរ: 
ងសៀវងៅងន៉ះមានងរឿរកាំណបៃរណដលរួរឱ្យអស់សាំ
ងែើចខាៃ ាំរណ្តស់ buku itu berisi 

tentang lawakan yang sangat 

lucu (ប ូរូ អ ទីូ បឺរីស ី តិនតាាំរ ឡាវ៉ា កាន់ 
យ ាំរ សាង៉ា ត់ លូជ)ូ;
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melawak  /ងមើឡាវ៉ា ក/់ v នយិយកាំណបៃរ: 
ោត់ណតរណតនិយយកាំណបៃរងលរងឌើមបីងលើកទឹកចិតា
មិតា្កាិរបស់ោត់ណដលកាំព រណតពិបាក់ចិតា dia 

selalu melawak untuk 

menghibur temannya yang 

sedang bersedih (ឌីយ៉ា  សឺឡាលូ 

ងមើឡាវ៉ា ក់ អ  នទ ក ងមើរ្ ីប ូរ(r) ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា  
យ ាំរ សឺដាាំរ បឺរ(r)ងសឌិស(ស)); 

pelawak /ងពើឡាវ៉ា ក/់ n អាកកាំណបៃរ: 
ោត់រឺជាអាកកាំណបៃរមាា ក់ dia adalah 

seorang pelawak (ឌយី៉ា  អាដា ៉ះ 
សឺអូរ ាំរ ងពើឡាវ៉ា ក់) 

lawan /ឡាវ៉ា ន/់ n 1 រូគ្បណជរ; រូបដិបកស: 
រូគ្បណជរនងយបាយ lawan politik 

(ឡាវ៉ា ន់ ប៉ាូលីទីក); 2 រូគ្បណជរ; ថ្ដរូ: 
ថ្ដរូគ្បកួត lawan tanding (ឡាវ៉ា ន់ 
តាន់ឌីរ); 
berlawanan  /ងប ៊ីរ(r)ឡាវ៉ា ណ្តន/់  
v  រុយ; បញ្ជច ស:់ បញ្ជច សទ់ីស arah 

berlawanan (អារ៉ា ស់ 
ងប ៊ីរ(r)ឡាវ៉ា ណ្តន)់; 
melawan  /ងមើឡាវ៉ា ន់/់ v គ្បឆ្លាំរ:  
កូនមិនអាចគ្បឆ្លាំរនរិឪព កមាា យបានង ើយ 

seorang anak tidak boleh  

 

melawan orang tua 

(សឺអូរ ាំរ អាណ្តក់ ទីដាក់ បូងល៉ះ ងមើឡាវ៉ា ន់ 
អូរ ាំរ ទូវ៉ា ); 
perlawanan  /ងពើរ(r)ឡាវ៉ា ណ្តន/់  
n តបតរ; គ្បឆ្លាំរ: 
ោត់បានង្វើការតបតរចាំងពា៉ះសគ្តូវរបស់ោត់ 
dia melakukan perlawanan 

pada musuhnya (ឌីយ៉ា  ងមើឡារូកាន់ 
ងពើរ(r)ឡាវ៉ា ណ្តន ់បា៉ា ដា មូស  ៉ះញ៉ា ) 

lawat, lawatan  /ឡាវ៉ា តាន់/់ n ទសសនកចិច: 
ងលាកគ្បធ្នន្ិបតីបានង្វើទសសនកិចចងៅគ្បងទស
ជិតខារ presiden melakukan 

lawatan ke negara tetangga 

(ងគ្ពស ីងឌន ងមើឡារូកាន់ ឡាវ៉ា តាន់ ងរើ ងនើហាា រ៉ា  
ងតតាាំរហាគ ); 
melawat  /ងមើឡាវ៉ា ត/់ v ងៅងលរ; 
សួរស ខទ កខ: 
ោត់ងៅសួរស ខទ កខមិតា្័ការបស់ោត់ងៅមនរីរងពទយ 
dia melawat temannya yang 

sakit (ឌីយ៉ា  ងមើឡាវ៉ា ត់ ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា  យ ាំរ 
សារិត); 
pelawat  /ងពើឡាវ៉ា ត/់ n អាកសួរស ខទ កខ: 
មនរីរងពទយបានកាំែត់ចាំនួនអាកសួរស ខទ កខអាកជាំរឺ
ងៅងពលយប់ rumah sakit itu 

membatasi jumlah pelawat
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pada malam hari (រូម៉ា៉ះ សារិត អ ីទូ 
ងមើមបាតាស ី ជ មៃ៉ះ ងពើឡាវ៉ា ត់ បា៉ា ដា មា៉ា ឡាាំ ហារ)ី 

layak  /ឡាយ៉ា ក់/ a មានសមាភាពគ្រប់គ្ោន់: 
ោត់មានមានសមាភាពគ្រប់គ្ោន់អាចកាៃ យជាងមដឹ
កនាំងរ dia sudah layak menjadi 

seorang pemimpin (ឌីយ៉ា  ស ូដ៉ះ 
ឡាយ៉ា ក់ ងមើនចាឌី សឺអូរ ាំរ ងពើមមីពិន); 
selayaknya  /សឺឡាយ៉ា ក់ញ៉ា /  
adv របប ី

layan, layanan  /ឡាយ៉ា ន; 
ឡាយ៉ាណ្តន/់ n ងសវ: 
ងសវបងគ្មើអតិងិជនរបស់្នោរងន៉ះរឺង្វើឲ្យខក
ចិតា layanan nasabah bank itu 

mengecewakan (ឡាយ៉ាណ្តន់ 
ណ្តសាបាស់ បា ាំ រ អ ីទូ ងមើងរើងចវ៉ា កាន់); 
melayani  /ងមើឡាយ៉ា ន/ី v បងគ្មើ: 
អាកលក់គ្តូវណតបងគ្មើអាកទិញងដាយភាពរក់ទក ់
penjual harus melayani  

pembelinya dengan ramah 

(ពិនជួល ហារ៉ាូស(s) ងមើឡាយ៉ា នី ពឹមងពើលីញ៉ា  
ងទើង៉ា ន់ រ៉ា មា៉ា ស់); 
pelayan  /ងពើឡាយ៉ា ន់/់ n អាកបាំងរី: 
អាកបាំងរីកាុរហារងន៉ះពិតជាសមារីាំរ ៉ះរាំងរីយណ្តស់  

pelayan toko itu sangat 

cekatan (ងពើឡាយ៉ា ន់ តូកូ អ ីទូ សាង៉ា ត ់
ចឺកាតាន់); 
melayani  /ឡាយ៉ាណ្តន់; ងមើឡាយ៉ា នី/  
v បងគ្មើ: បងគ្មើ ងយជន៍គ្បជាពលរដា 
melayani kepentingan 

masyarakat (ងមើឡាយ៉ា នី ងរើពិនទីង៉ា ន់ 
មា៉ា ្ារ៉ា កាត់) 

layang, layang-layang  /ឡាយ ាំរ-
ឡាយ ាំរ/ n ណខៃរ: 
បអូនរបស់ខ្ុាំកាំព រងលរណខៃរងៅកាុរទីធ្នៃ  រ៉ះ adik 

sedang bermain layang-

layang di halaman rumah 

(អាឌិរ សឺដាាំរ បឺរ(r)មា៉ា អ ីន ឡាយ ាំរ 
ឡាយ ាំរ ឌិ ហាឡាមា៉ា ន់ រូម៉ា៉ះ); 
melayang-layang  /ងមើឡាយ ាំរ-
ឡាយ ាំរ/ v រសាតអ់ណែា ត:  
បាៃ សរិចបានរសាត់អណែា តងៅងពលណដលគ្តូវខយល់
ងបាកបក់ plastik itu melayang- 

layang diterjang angin (ផ្លៃ សរីរ 
អ ីទូ ងមើឡាយ ាំរ-ឡាយ ាំរ ឌិ ងទើរ(r)ចាាំរ 
អារិន); 
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selayang pandang  /សឺឡាយ ាំរ 
បា៉ា ន់់ដាាំរ/ n ទដិាភាពទូងៅ: 
ពួកងរបានបរិយយអាំពទីិដាភាពទូងៅថ្នកាំងែើតរប
ស់ទីគ្ករុដ៏លបីលាញ mereka 

membuat selayang pandang 

tentang kelahiran kota yang 

terkenal itu (ងមើងរកា ងមើមប ូវត់ 
ងសឡាយ ាំរ បា៉ា ន់ដាាំរ តិនតាាំរ ងរើឡា្ ីរ៉ា ន់ 
កូតា យ ាំរ ងទើរ(r)ងរើណ្តល់ អ ីទូ) 

layar  /ឡាយ៉ា រ(r)/ n ងអគ្ករ:់ ងអគ្ករ់ច ច 
layar sentuh (ឡាយ៉ា រ(r) សិនទ ៉ះ); 
ងអគ្ករ់្ាំទូលាយ layar lebar 

(ឡាយ៉ា រ(r) ងលបារ(r)); 

berlayar  /ងប ៊ីរ(r)ឡាយ៉ា រ(r)/  
v ងបើកងកាា រ: 
ងបើកទូកងកាា រពីងកា៉ះមួយងៅងកា៉ះមួយ 

berlayar dari pulau ke pulau 

(ងប ៊ីរ(r)ឡាយ៉ា រ(r) ដារី ពូ ូវ ងរើ ពូ ូវ); 
pelayaran  /ងពើឡាយ៉ា រ៉ា ន់/  
n នវកមានា: 
ោត់ង្វើការងៅណ ាកខារនវកមានា dia 

bekerja di bidang pelayaran 

(ឌីយ៉ា  បឺងរើរ(r)ចា ឌិ ប ៊ីដាាំរ ងពើឡាយ៉ា រ៉ា ន)់ 
layu  /ឡាយ/ូ a គ្សងពាន; ងគ្កៀមសវិត: 

ផ្លា ងន៉ះគ្សងពានងដាយសារណតមិនងគ្សាចទឹក  

bunga itu layu karena tidak 

disiram (ប ូង៉ា  អ ីទូ ឡាយូ កាងរីណ្ត ទីដាក់ 
ឌិស ីរ ាំ) 

lazim  /ឡា្សិុម/ a ្មៅតា: 
ទងរវើរបស់ោត់រឺខ សពី្មៅតាការុការង្វើវ 
perbuatannya tidak lazim 

untuk dilakukan 

(ងពើរ(r)ប ូវត់តាន់ញ៉ា  ទីដាក់ ឡា្សីម អ  នទ ក 
ឌិឡារូកាន)់ 

lebah  /ងលើប៉ះ/ n  ៅុាំ:  ៅុាំ លិតទឹក ៅុាំ lebah 

menghasilkan madu (ងលើប៉ះ 
ងមើរហាស ីលកាន់ មា៉ា ឌូ); 
-- madu  /ងលើប៉ះ មា៉ា ឌូ/ សតវ ៅុាំ: 
 ៅុាំទិចថ្ដរបស់នរ lebah madu itu 

menyengat tangannya (ងលើប៉ះ 
មា៉ា ឌូ អ ីទូ ងមើងញើង៉ា ត់ តាង៉ា ន់ញ៉ា ) 

lebam  /ងលើបាាំ/ a ជាាំ: 
ម ខរបស់ោត់ជាាំងដាយសារណតងគ្ោ៉ះថាា ក់ងន៉ះ 
mukanya lebam karena 

kecelakaan tersebut (មូកាញ៉ា  
ងលើបាាំ កាងរីណ្ត ងរើចឺឡាកាអាន់ ងទើរ(r)សឺប  ត) 

lebar  /ងលបារ(r)/ a ្ាំទលូាយ: 
 ៃូវងន៉ះមិន្ាំគ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់រងយនាពីរង ើយ 
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jalan itu tidak cukup lebar 

untuk dua mobil (ចាឡាន់ អ ីទូ 
ទីដាក់ ចូរ ប ង បារ(r) អ  នទ ក  ឌូវ៉ា  ម៉ាូប ៊ីល) 

lebat  /ងលើបាត់/ a គ្កាស់; ខាៃ ាំរ: ង្ៃៀរខាៃ ាំរណ្តស់ 

hutan itu sangat lebat (្ ូតាន់ 
អ ីទូ សាង៉ា ត់ ងលើបាត់) 

lebih /ងលើប  ៉ះ/ adv ជារ: ខាៃ ាំរជារ lebih 

kuat (ងលើប  ៉ះ រូវ៉ា ត់); ថ្ងៃជារ lebih 

mahal (ងលើប  ៉ះ មា៉ា ហាល់); 
-- baik  /ងលើប  ៉ះ បាអ ិក/ លអជារ: 
បណនៃគ្សស់លអជារបណនៃកាំប៉ា រ sayuran 

segar lebih baik daripada 

sayuran dalam kaleng (សាយរូ៉ា ន់ 
ងស ើហាា រ(r) ងលើប  ៉ះ បាអ ិក ដារីបា៉ា ដា សាយូរ៉ា ន់ 
ដាឡាម កាណ រ); 
-- kurang  /ង ប  ៉ះ រូរ ាំរ/ 
ងលើសខវ៉ះ;គ្បមាែ: 
តាំបន់ងន៉ះរឺមានចាំននួដីគ្បមាែមួយ្ិកតា 

luas daerah itu lebih kurang 

satu hektar (លូវ៉ា ស់ ដាងអរ៉ា៉ះ អ ីទូ ងលើប ៊ី៉ះ 
រូរ ាំរ សាទូ ្ិកតារ(r)); 

berlebihan  /បឺរ(r)ងលើប ៊ីហាន់/់  
v ងលើសលប;់ ្ួសង្ត ; ងគ្ចើនងពក: 
ចូរក ាំញុាំ ងគ្ចើនងពក jangan makan  

terlalu berlebihan (ចាង៉ា ន់ មា៉ា កាន់ 
ងទើរ(r)ឡាល ូបឺរ(r)ងលើប ៊ីហាន់); 
berlebih-lebihan  /បឺរ(r)ងលើប  ៉ះ-
ងលើប ៊ីហាន់់/ v ខា៉ះខាា យ: 
មិនគ្តូវចាំណ្តយគ្បាក់ងដាយខា៉ះខាា យងន៉ះង ើយ 

jangan berlebih-lebihan 

menghabiskan uang (ចាង៉ា ន់ 
បឺរ(r)ងលើប  ៉ះ- ងលើប ៊ីហាន់ ងមើរហាប ៊ីសាា ន់ 
អ ូវ ាំរ); 
melebih-lebihkan  /ងមើងលើប  ៉ះ 
ងលើប  ៉ះកាន់់/ v បាំង ៃើស: 
វបាននិយយបាំង ៃើសពាកយសមាីរបស់មិតា្ ័កាវ 
dia melebih-lebihkan 

perkataan temannya (ឌីយ៉ា  
ងមើងលើប ៊ី៉ះ ងលើប ៊ី៉ះកាន់ ងពើរ(r)កាតាអាន 
ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា ); 

leceh, melecehkan  /ងមើណលងច៉ះកាន់/់  
v ងមើលងយ: 
ឬកពារោត់ចាត់ទ កថាគ្បមាងងមើលងយដល់ស្ទសាី
ង្ទ sikapnya dianggap  

melecehkan kaum wanita 

(ស ីកាប់ញ៉ា  ឌិអាាំរហាា ប់ ងមើណ ងច៉ះកាន ់កាអ  ម 
វ៉ា នីតា) 

lecek  /ង ចិក/ a ខ្កុខ្:ី 
ោត់បានពាយដគ្មរ់គ្កដាសណដលខ្ុកខ្ីងន៉ះ 
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ia mencoba merapikan kertas  

lecek itu (អ ីយ៉ា  ងមើនចូបា ងមើរ៉ា ពីកាន់ 
ងរើរ(r)តាស់(ស) ណ ចិរ អ ីទូ) 

lecet /ណ ចិត/ a រលាត់: 
ងជើររបស់វរលាត់ងដាយសារណតណសបកងជើរងៅី 
kakinya lecet karena sepatu 

baru (ការីញ៉ា  ង ចិត កាងរីណ្ត សឺបា៉ា ទូ បារូ) 
ledak, ledakan  /ងលើដាកាន់់/ n ការ រុ៉ះ 

ការ រុ៉ះងន៉ះបានងកើតង ើរងៅគ្ពឹកគ្ពលឹម 
ledakan itu terjadi dini hari 

(ងលើដាកាន ់អ ីទូ ងទើរ(r)ចាឌី ឌីនី ហារ)ី; 
meledak  /ងមើងលើដាក់/ v  រុ៉ះ: 
គ្ោប់ណបកបាន រុ៉ះងៅកណ្តា លទីគ្ករុ bom itu 

meledak di tengah kota (ប ម អ ីទូ 
ងមើងលើដាក់ ឌិ តឹររ៉ា៉ះ កូតា) 

lega  /ង ហាា / a ្ាំទូលាយ: 
ទាំ្ាំបនរប់ពិតជា្ាំទូលាយណ្តស់ ruang 

kamarnya sangat lega (រូវ ាំរ 
កាមា៉ា រ(r)ញ៉ា  សាង៉ា ត់ ងលើហាា ); 
melegakan  /ងមើងលើហាា កាន់់/  
v ង្វើឲ្យ្ូរងសបើយ: 
ការសងគ្មចចិតារបស់ោត់បានង្វើឲ្យឪព កមាា យរប
ស់ោត់បាន្ូរងសបើយចិតា keputusannya 

telah melegakan hati orang  

tuanya (ងរើពូទូសានញ់៉ា  ងទើ ៉ះ 
ងមើងលើហាា កាន់ ហាទី អូរ ាំរ ទវូ៉ា ញ៉ា ) 

leher  /ណ ណ្រ(r)/ n ក: ករបស់សតវ្សីរ៉ា ្វណវរ 
leher jerapah panjang 

(ណ ណ្រ(r) ងជយើរ៉ា បា៉ា ស់ បា៉ា ន់ចាាំរ) 
lekas  /ងលើកាស(់s)/ adv ងលឿន; ឆ្លប:់ 

ស្ទសាីមាា ក់ងន៉ះដាស់ោត់ឲ្យភ្ាក់ឲ្យងលឿន 
wanita itu 

membangunkannya supaya 

lekas bangun (វ៉ា នីតា អ ីទូ 
ងមើមបារ នកាន់ញ៉ា  ស ូបា៉ា យ៉ា  ងលើកាស(់ស) 

បារ ន) 
lekat, melekat /ងមើងលើកាត់/ v បតិ: 

ោត់បិតណតមងៅងលើងគ្សាមសាំប គ្ត dia 

melekatkan perangko itu 

pada amplop (ឌីយ៉ា  ងមើង កាត់កាន់ 
ងពើរ៉ា រកូ អ ីទូ បា៉ា ដា អាាំ្ៃុព) 

lelah  /ងលើ ៉ះ/ a ្ត;់ អស់កមាៃ ាំរ: 
ជិ៉ះករ់ង្វើឲ្យខ្ុាំអស់កមាៃ ាំរ bersepeda 

membuatku lelah (ងពើរ(r)ងសើងប៉ាដា 

មឹមពូវ័តរូ ងលើ ៉ះ) 
lelaki  / ឺឡារី/ n ប រស; មន សសគ្បុស: 

ប រសមាា ក់ងន៉ះររមាាំនិរសងា ខាៃ ាំរណ្តស់ 

lelaki itu sangat gagah dan 
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tampan ( ឺឡារី អ ីទូ សាង៉ា ត់ ហាគ ្គ៉ះ 
ដាន ់តាាំបា៉ា ន់់) 

lelang  /ង ឡាាំរ/ n ការងដញថ្ងៃ: 
 រ៉ះចាំណ្តស់ងន៉ះគ្តូវបានដាក់ឲ្យងដញថ្ងៃ 
rumah tua itu dilelang (រូម៉ា៉ះ ទូវ៉ា  
អ ីទូ ឌិង ឡាាំរ); 
melelang  /ងមើង ឡាាំរ/ v ងដញថ្ងៃ: 
ោត់ចូលចិតាចូលរួមងដញថ្ងៃវតាុប រែ dia 

senang mengikuti lelang 

barang antik (ឌីយ៉ា  សឺណ្តាំរ ងមើររីូទី 
ង ឡាាំរ បារ៉ា រ អានទីរ); 
pelelangan  /ងពើង ឡាង៉ា ន់់/  
n ការដាក់ឲ្យងដញថ្ងៃ: 
ការដាក់ឲ្យងដញថ្ងៃ រ៉ះគ្បែីតនឹរគ្តូវង្វើង ើរងៅ
សបាា ្៍ងគ្កាយ pelelangan rumah 

mewah itu akan diadakan 

minggu depan (ងពើង ឡាង៉ា ន់ រូម៉ា៉ះ 
ងមើវ៉ា៉ះ អ ីទូ អាកាន់ ឌីយ៉ា ដាកាន់ មីរ្គូ ងឌើបា៉ា ន់់); 

lelap  /ងលើឡាប់/ v ងររល រលក់: 
ោត់បានងររល រលក់ងៅងលើងតអី dia 

tertidur lelap di kursi (ឌីយ៉ា  
ងទើរ(r)ទីឌូរ(r) ងលើឡាប់ ឌិ រូរ(r)ស )ី; 
terlelap  /ងទើរ(r)ងលើឡាប/់ v ងររលក:់  
គ្ព៉ះអាទិតយរ៉ះកាន់ណតខពស់ងៅង្ើយប៉ា ណនាវងៅណតងរ 

រល រលក់ងៅង ើយ matahari sudah 

tinggi, tapi dia masih terlelap 

tidur (មា៉ា តាហារី ស ូដ៉ះ ទីរ្គី, តាព ីឌយី៉ា  
មា៉ា ស ីស ងទើរ(r)ង ឡាប់ ទីឌូរ(r)) 

leleh, meleleh  /ងមើណ ណ ៉ះ/ v រលាយ: 
កាងរ៉ាមរលាយងដាយសារណតគ្តូវកាំងៅគ្ព៉ះអាទិតយ 
es krimnya meleleh terkena 

sinar matahari (ណអស្ទសគីមញ៉ា  
ងមើណ ង ៉ះ ងទើរ(r)ងរើណ្ត ស ីណ្តរ(r) 

មា៉ា តាហារី); 
melelehkan  /ងមើណ ណ ៉ះកាន់់/  
v ង្វើឲ្យរលាយ: វកាំព រង្វើឲ្យសូកូឡារលាយ 

dia sedang melelehkan coklat 

batangan (ឌីយ៉ា  សឺដាាំរ ងមើណ ណ ៉ះកាន់ 
ចូកាៃ ត់ បាតាង៉ា ន់) 

leluasa  / ឺលូវ៉ា សា/ a ទូលាំទលូាយ; តាមចិតា: 
ោត់កាន់ណតទូលាំទូលាយកាុរការងរៀបរប់គ្បាប់ដល់
គ្រូងពទចិតាសាគ្សត dia lebih leluasa 

untuk bercerita pada 

psikiater (ឌយី៉ា  ងលើប  ៉ះ  ឺលូវ៉ា សា 

អ  នទ ក បឺរ(r)ចឺរីតា បា៉ា ដា ពសីរីយ៉ា ងទើរ(r)) 

lelucon  / ឺលូច ន/ n កាំណបៃរ: 
ការកាំណបៃររបស់ោត់ពិតជារួរឲ្យអស់សាំងែើចណ្ត
ស់ leluconnya sangat lucu  

( ឺលូច នញ៉ា  សាង៉ា ត់ លូជូ)
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leluhur /ងលើលូ្ ូរ(r)/ n ជីដូនជីតា; ប ពវប រស: 
ងយើរគ្តូវណតងោរពប ពវប រសរបស់ងយើរ kita 

harus menghormati leluhur 

kita (រីតា ហារ ស(ស) ងមើរ្ូរ(r)មា៉ា ទី 
ង លូ  ្ូរ(r) រីតា) 

lem  /ណ ម/ n កាវ: 
កាវសអិតជាប់ខាៃ ាំរងៅងលើវតាុអវីក៏ងដាយ lem itu 

merekat kuat pada benda apa 

pun (ណ ម អ ីទូ ងមើងរីកាត់ រូវ៉ា ត់ បា៉ា ដា 

ងបនដា អាបា៉ា  ព ន) 
lemah  /ងលើម៉ា៉ះ/ a ងខាយ; ោៅ នកមាៃ ាំរ: 

ងសវងខាយ sinyal lemah (ស ីញ៉ា ល ់

ងលើម៉ា៉ះ); 
-- lembut  /ងលើម៉ា៉ះ  ឹមប  ត/ ទន់្ៃន:់ 
សមាីសងៅា របស់ោត់ពិតជាទន់្ៃន់ណ្តស់ 

tutur katanya sangat lemah 

lembut (ទូទូរ(r) កាតាញ៉ា  សាង៉ា ត់ ងលើម៉ា៉ះ 
 ឹមប  ត); 
kelemahan  /ងរើងលើមា៉ា ហាន់់/  
n ចាំែ ចងខាយ: 
មន សសគ្រប់រូបណតរមានចាំែ ចងខាយនិរចាំែ ច
ខាៃ ាំររបស់ខៃួន  
 

setiap orang memiliki 

kelemahan dan kelebihan 

(សឺទីយ៉ា ប អូរ ាំរ ងមើមីលីរី ងរើកូរ៉ា ង៉ា ន់ ដាន ់
ងរើងលើប ៊ីហាន់); 
melemahkan  /ងមើងលើម៉ា៉ះកាន់/  
v ច ៉ះងខាយ: 
ោត់ងជារជ័យង្វើឲ្យរូគ្បណជររបស់ោត់ច ៉ះងខាយ 

dia berhasil melemahkan 

lawannya (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ហាស ីល 

ងមើងលើម៉ា៉ះកាន់ ឡាវ៉ា ន់ញ៉ា ) 
lemak / ឺមា៉ា ក/់ n ខាៃ ញ:់ 

ការងលើសជាតិខាៃ ញ់រឺមិនលអសគ្មាប់ររកាយរបស់
ងយើរ kelebihan lemak tidak 

baik bagi tubuh kita (ងរើងលើប ៊ីហាន់ 
ងលើមា៉ា ក់ ទីដាក់ បាអ ីរ បា គ្ី ទូប  ៉ះ រីតា); 

-- hewani / ឺមា៉ា ក់ ង្វ៉ា ន/ី ខាៃ ញ់សតវ: 
ងគ្បរង្វើង ើរពីខាៃ ញ់សតវ minyak itu 

terbuat dari lemak hewani 

(មីញ៉ា ក់ អ ីទូ ងទើរ(r)ប ូវត់ ដារី  ឺមា៉ា ក់ 
ង្វ៉ា នី);
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-- nabati  / ឺមា៉ា ក់ ណ្តបាទី/  
ងគ្បរ្ញ្ជា ជាតិ: 
ងគ្បរ្ញ្ជា ជាតិជា្មៅតាងរងគ្បើសគ្មាប់ងគ្រឿរសមាអ
រ lemak nabati biasanya 

digunakan untuk alat 

kecantikan ( ឺមា៉ា ក់ ណ្តបាទី 
ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ឌិ្គូណ្តកាន ់អ  នទ ក អាឡាត ់
ងរើចាន់ទីកាន់); 
berlemak  /បឺរ(r) ឺមា៉ា ក់/  
v ណដលមានខាៃ ញ:់ 
សាច់ងន៉ះមានខាៃ ញ់ងគ្ចើនណ្តស់ daging 

itu sangat berlemak (ដា គ្ិរ អ ីទូ 
សាង៉ា ត់ បឺរ(r) ឺមា៉ា ក់) 

lemari  /ងលើមា៉ា រី/ n ទូ: ទូតាាំរ lemari 

pajangan (ងលើមា៉ា រី បា៉ា ចាង៉ា ន់); 
ទូសាំងលៀកបាំពាក់ lemari pakaian 

(ងលើមា៉ា រី បា៉ា ថ្កយ៉ា ន់); 
-- es / ឺមា៉ា រី ណអស(s)/ ទូរទកឹកក: 
វទ កកាងរ៉ាមងៅកាុរទួរទឹកកក ia menyim-

pan makannya di lemari es 

(អ ីយ៉ា  ងមើញីមបា៉ា ន់់ មា៉ា កាន់ញ៉ា  ឌិ  ឺមា៉ា រី 
ណអស(ស)); 

lemas  /ងលើមា៉ា ស(់s)/ a ង្វ្ត់អស់កមាៃ ាំរខាៃ ាំរ: 
ភាពង្វ្ត់អស់កមាៃ ាំរខាៃ ាំររឺជាងររសញ្ជា មយួកាុ
រចាំងណ្តមងររសញ្ជា ជាងគ្ចើនរបស់ជមៃឺងសៃកសាៃ ាំរ  

lemas adalah salah satu  

gejala kurang darah (ងលើមា៉ា ស់(s) 

អាដា ៉ះ សា ៉ះ សាទូ ង្គើចាឡា រូរ ាំរ ដារ៉ា៉ះ) 
lembaga  / ឹមបាហាា / n សាា ប័នា: សាា ប័នារដខ 

lembaga pemerintah ( ឹមបាហាា  
ងពើងមើរិនត៉ះ) 

lembah  / ឹមប៉ះ/ n គ្ជលរ្ាាំ: 
គ្ជលរ្ាាំងន៉ះពិតជាគ្សស់សាអ តសគ្មាប់ងឌើរកមានា 
lembah itu sangat indah 

untuk dikunjungi ( ឹមប៉ះ អ ីទូ 
សាង៉ា ត់ អ ីនដ៉ះ អ  នទ ក ឌិរ នជូរី) 

lembap  / ឹមបាប់/ a ងសើម: 
បនរប់ងន៉ះរឺងសើមខាៃ ាំរណ្តស់ដូងចា៉ះរីងយគ្សួលង្វើ
ឲ្យមានងមងររ ruangan itu sangat 

lembap sehingga mudah 

berjamur (រូវ៉ា ង៉ា ន់ អ ីទូ សាង៉ា ត់  ឹមបាប ់
សឺ  ្ីរហាា  មូដ៉ះ  បឺរ(r)ចាមូរ(r)); 

pelembap  /ងពើ ឹមបាប់/  
n ណគ្កមការពារណសបកសៃួត: ោត់ណតរងគ្បើណគ្កមម ខ 
dia selalu menggunakan 

pelembap wajah (ឌីយ៉ា  សឺឡាលូ 

ងមើរ្គូណ្តកាន់ ងពើ ឹមបាប់ វ៉ា ចយ៉ា៉ះ) 
lembar  / ឹមបារ((r)/ n គ្កដាស់; សនៃឹក: 

សនៃឹកការងរ lembar kerja ( ឹមបារ(r) 

ងរើរ(r)ចា)
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lembek / ឹមបិក/ a ងជារ: 
ងចកងន៉ះងជារងពកងបើយកងៅចមអិន pisang 

itu terlalu lembek untuk 

dimasak (ពីសាាំរ អ ីទូ ងទើរ(r)ឡាល ូ

 ឹមបិរ អ  នទ ក ឌិមា៉ា សាក់) 
lembu  / ឹមប ូ/ n ងោ: 

សាច់ងោឆ្លៃ ញ់ណ្តស់សគ្មាប់ញុាំ  daging 

lembu sangat enak untuk 

dimakan (ដា គ្ិរ  ឹមប ូ សាង៉ា ត់ 
ណអណ្តក់ អ  នទ ក ឌិមា៉ា កាន់) 

lembur / ឹមប ូរ((r)/ n ណងមងមា៉ា រ: 
ោត់ង្វើការណងមងមា៉ា រ dia bekerja 

lembur (ឌយី៉ា  បឺងរើរ(r)ចា  ឹមប ូរ(r)) 

lembut / ឹមប  ត/ a ទន;់ ទន់ងលៅើយ; គ្សទន់: 
ចូរនិយយងដាយពាកយសមាីគ្សទន់ 
berkatalah dengan lembut 

(ងប ៊ីរ(r)កាតា ៉ះ ដឺង៉ា ន់  ឹមប  ត); 
kelembutan  /ងរើ ឹមប ូតាន់/  
n ភាពទន់្ៃន:់ 
ភាពទន់របស់នរបានង្វើឲ្យងប៉ះដូររបស់ោតប់ាក់
គ្សលាញ ់kelembutan wanita itu 

telah meluluhkan hatinya 

(ងរើ ឹមប ូតាន ់វ៉ា នីតា អ ីទូ ងទើ ៉ះ ងមើលូល ៉ះកាន់ 
ហាទីញ៉ា ); 
 

melembutkan  /ងមើ ឹមប  តកាន/់  
v ង្វើឲ្យទន់: 
ោត់ង្វើឲ្យណសបកកាបូបរបស់ោត់ទន់ជាមួយនិរទឹក
ពិងសស dia melembutkan tas 

kulitnya dengan cairan 

khusus (ឌីយ៉ា  ងមើ ឹមប  តកាន់ តាស់(ស) 

រូលីតញ៉ា  ងឌើង៉ា ន់ ចាអ ីរ៉ា ន់  ូស  ស(ស)); 

pelembut  /ងពើ ឹមប  ត/ n ទឹកបនរន;់ 
ទឹកគ្កអូប: 
ទឹកបនរន់សងមៃៀកបាំពាក់ង្វើឲ្យសងមៃៀកបាំពាក់ទនន់ឹរ
គ្កអូប pelembut pakaian itu 

membuat pakaian menjadi 

lembut dan wangi (ងពើ ឹមប  ត 
បា៉ា ថ្កយ៉ា ន់ អ ីទូ ងមើមប ូវ៉ា ត់ បា៉ា ថ្កយ៉ា ន់ ងមើនចាឌិ 
 ឹមប  ត ដាន ់វ៉ា រី) 

lempar, lempar lembing 

 /ណ មបា៉ា រ((r)  ឹមប  រ/ ងចាលលាំណពរ: 
ការគ្បកួតគ្បណជរងចាលលាំណពរគ្តូវបានគ្បារពធង្វើ
ង ើរងៅកាុរទីគ្ករុ lomba lempar 

lembing sedang diadakan di 

kotanya ( ុមបា ណ មបា៉ា រ(r)  ឹមប  រ 
សឺដាាំរ ឌិអាដាកាន ់ឌិ កូតាញ៉ា ); 
lemparan /ណ មបា៉ា រ៉ា ន់/ n ងបា៉ះ; រប់; 
ងចាល: ការងចាលរបស់ោត់រឺចាំងោលងៅ 

lemparannya tepat mengenai 
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sasaran (ណ មបា៉ា រ៉ា ន់ញ៉ា  ងទើបា៉ា ត់ 
ងមើងរើថ្ែ សាសារ៉ា ន់); 
melempar  / ឹមបា៉ា រ(r); 
ងមើ ឹមបា៉ា រ(r)/ v រប;់ ងបា៉ះ; ងបា៉ះងចាល: 
ងបា៉ះសនរូចចូលងៅកាុរទងនៃ melempar 

kail ke dalam sungai 

(ងមើ ឹមបា៉ា រ(r) កាអ ីល ងរើ ដាឡាាំ ស ូថ្រ៉ា) 
lengan /ងលើង៉ា ន់/ n ថ្ដ: ថ្ដរបស់មន សសងពញវ័យ 

lengan orang dewasa (ងលើង៉ា ន់ 
អូរ៉ា រ ងដវ៉ា សា) 

lengkap  / ឹរកាប់/ a ងពញងលញ; គ្រប់: 
ករកមាៃ ាំរគ្បដាប់អាវ ្ pasukan 

lengkap (បា៉ា ស ូកាន់  ឹរកាប់); 
melengkapi  /ងមើ ឹរកាពី/  
v បាំពាក់ងៅងដាយ: 
ោត់បាំពាក់ងៅងដាយឧបករែ៍សស្ទងគ មជាមួយអាវ 
្ទាំងនើប dia melengkapi 

peralatan perangnya dengan 

senjata mutakhir (ឌយី៉ា  ងមើ ឹរកាពី 
ងពើរ៉ា ឡាតាន់ ងពើរ ាំរញ៉ា  ងឌើង៉ា ន់ សិនចាតា 

មូតាក់្ីរ(r)); 

perlengkapan 

 /ងពើរ((r) ឹរកាបា៉ា ន់់/ n ឧបករែ៍/សាំភារៈ 
សាំភារ៉ះការិយល័យ perlengkapan 

kantor (ងពើរ(r) ឹរកាបា៉ា ន់់ កាន់តូរ(r)) 

lengkung, melengkung  /ងមើ ឹររ រ/ 
v កាច;់ ពត់: 
ោត់ពត់ណដកយ៉ា រខាៃ ាំរជាមួយនឹរថ្ដទាំរពីររបស់
ោត ់dia melengkungkan besi 

itu dengan kedua tangannya 

yang kuat (ឌីយ៉ា  ងមើ ឹររ រកាន់ បឺស  ី
អ ីទូ ងឌើង៉ា ន់ ងរើឌូវ៉ា  តាង៉ា ន់ញ៉ា  យ ាំរ រូវត់) 

lentik  / ិនទីរ/ a ងសរើរ: 
ងរមណ្ាកនរងសឌើរណ្តស ់bulu matanya 

sangat lentik (ប ូលូ មា៉ា តាញ៉ា  សាង៉ា ត់ 
 ិនទីរ) 

lentur  / ិនទូរ(r)/ a ទន:់ 
ខៃួនរបស់ោត់ពិតជាទន់ណ្តស់កាុរការង្វើចលន 

badannya sangat lentur 

digerakkan (បាដាន់ញ៉ា  សាង៉ា ត់ 
 ិនទូរ(r) ឌិង្គើរ៉ា កាន ់); 
kelenturan  /ងរើ ិនទូរ៉ា ន/់  
n ភាពអាចពត់បាន: 
អាករាំរបាាំបា៉ា ង គ្រប់រូបគ្តូវណតមានភាពអាចពត់បាន
ថ្នររកាយខពស់ setiap penari balet 

harus memiliki kelenturan 

tubuh yang tinggi (សឺទីយ៉ា ប 
ងពើនណ្តរី បា ិត ហារ ស(ស) ងមើមមីលីរី 
ងរើ ឹនទូរ៉ា ន់ ទូប  ៉ះ យ ាំរ ទិរ្គី) 
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lenyap / ឹនញ៉ា ប/់ a រសាត់បាត:់ 
អ័ពរបានរសាត់បាត់ណលរង ើញ kabut itu 

telah lenyap pandangan (កាប  ត 
អ ីទូ ងទើ ៉ះ  ឹនញ៉ា ប់ បា៉ា ន់ដាង៉ា ន់) 

lepas /ងលើបា៉ា ស(់s)/ a ងដា៉ះងចញ; គ្សាយងចញ: 
គ្សាយណខសរណសបកងជើររបស់អាកងចញ lepas 

tali sepatumu (ងលើបា៉ា ស់(s) តាលី 

ងសើបា៉ា ទូមូ); 
-- landas  /ងលើបា៉ា ស(់s) ឡាន់ដាស់(s)/  

ងហា៉ះង ើរ: 
យនាងហា៉ះបានងហា៉ះចាកងចញងៅងៅងវលាងមា៉ា រ
គ្បាាំពីរគ្ពឹក pesawat lepas landas 

pukul 07.00 pagi (ងពើសាវ៉ា ត់ 
ងលើបា៉ា ស(់s) ឡាន់ដាស់(s) ប៉ាូក ល ទូជ ស 

បា៉ា ្គ)ី; 
-- tangan /ងលើបា៉ា ស(់s) តាាំង៉ា ន់/់ ងដា៉ះថ្ដ: 
ោត់ងដា៉ះថ្ដពីការទទួលខ សគ្តូវរបស់ោត់ dia 

lepas tangan dari tanggung 

jawabnya (ឌីយ៉ា  ងលើបា៉ា ស់(ស) តាង៉ា ន់ 
ដារី តាាំរ គ្ុរ ចាវ៉ា ប់ញ៉ា ); 
melepas  /ងមើងលើបា៉ា ស់/ v គ្ពមឲ្យងៅ; 

ងដា៉ះណលរ: 
ខ្ុាំពិបាកង្វើចិតាខាៃ ាំរណ្តស់ណដលគ្ពមឲ្យនរចាកងច
ញពីខ្ុាំ hatiku berat melepas dia  

pergi (ហាទីរូ ងពើរ៉ា ត់ ងមើងលើបា៉ា ស ់ឌីយ៉ា  
ងពើរ(r)្គី); 
melepaskan  /ងមើងលើបា៉ា ស់(s)កាន/់  
v ងដា៉ះណលរ: ងដា៉ះណលរគ្តីណដលសរូចបាន 
melepaskan ikan hasil 

mengail (ងមើងលើបា៉ា ស់(s)កាន ់អ ីកាន 
ហាស ីល ងមើង៉ា អ ីល) 

lereng  /ណ ណររ/ n ជគ្មាល: ជគ្មាល្ាាំង្ៃើរ 
lereng gunung Merapi (ណ ណររ 
្គូន រ ងមើរ៉ា ពី) 

les  /ណលស(s)/ n វរគសិកា: 
ខ្ុាំងរៀនវរគសិកាភាសាឥែឌូ ងនស ីរយៈងពលគ្បាាំមួយ
ណខងៅសាា នទូតឥែឌូ ងនស ី saya 

mengambil les bahasa 

Indonesia selama enam 

bulan di KBRI (សាយ៉ា  ងមើរង ាំប ៊ីល 

ណលស(ស) បាហាសា ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  សឺឡាមា៉ា  
អឺណ្តាំ ប ូឡាន់ ឌិ  កាងបណអរ(r)អ ី) 

lestari  /ណលសាា រី/ a និរនាភាព; ណងរកា; អ្ិរកស; 
melestarikan  /ងមើងលសតារីកាន់/  
v ណងរកា; ការពារ; អ្ិរកស: 
ពួកងយើរគ្តូវណតណងរកាវបប្ម៍របស់ងយើរ kita 

harus melestarikan budaya 

(រីតា ហារ៉ាូស(s) ងមើងលសតារីកាន់ ប ូដាយ៉ា );
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pelestarian  /ងពើណលសាា រីយ៉ា ន/  
n និរនាភាព; ណងរកា; អ្ិរកស: 
ការគ្រប់គ្ររថ្គ្ពងឈ្ើគ្តូវណតភ្ាប់ជាមួយនូវការអ្ិរ
កស្មៅជាតិ pengelolaan hutan 

harus diikuti dengan 

pelestarian alam (ងពើងរើ ូឡាអាន 
្ ូតាន់ ហារ ស(ស) ឌិអ ីរូទី ងឌើង៉ា ន់ 
ងពើណលសាា រីយ៉ា ន អាឡាាំ) 

letak  / ឺតាក/់ n ទីតាាំរ: 
ទីតាាំរការិយល័យអងនា គ្បងវសន៍ letak 

kantor imigrasi ( ឺតាក ់កាន់តូរ(r) 

អ ីមីស្ទហាា ស )ី; 
meletakkan  /ងមើងលើតាក់កាន់/ v ដាក:់ 
ខ្ុាំដាក់ណវនតាងៅងលើត  saya 

meletakkan kacamata di atas 

meja (សាយ៉ា  ងមើងលើតាក់កាន់ កាចា មា៉ា តា 

ឌី អាតាស់(s) ងមើចា); 

terletak  /ងតើរ(r)ងលើតាក់/ v តាាំរងៅ; 

សាិតងៅ:  រ៉ះរបស់នរសាិតងៅមិនឆ្លៃ យពី ារងទ 
rumahnya terletak tidak jauh 

dari pasar (រូមា៉ា ស់ញ៉ា  ងតើរ(r)ងលើតាក់ 
ទីដាក់ ចាវ ដារី បា៉ា ងសើរ(r)) 

letih  / ឺទិ៉ះ/ a អស់កមាៃ ាំរ; ្ត់ងនឿយ: 
ពួកងរមិនអាចងផ្លា តអារមៅែ៍ងៅងលើកិចចគ្បជ ាំងដាយ 

សារណតអស់កមាៃ ាំរ mereka tidak 

dapat berkonsentrasi dalam 

rapat itu karena lelah (ងមើងរកា 

ទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ បឺរ(r)ក នសិនគ្តាស  ីដាឡាាំ 
រ៉ា បា៉ា ត់ អ ីទូ កាងរីណ្ត  ឺ ៉ះ) 

letus, letusan (gunung)  / ឺទូសាន់ 
្គូន រ/ n ការ រុ៉ះ 
ការ រុ៉ះ្ាាំង្ៃើរកាន់ណតបរារឲ្យងគ្ោ៉ះថាា ក់ដូងចា៉ះគ្បជា
ពលរដាបានចាប់ង រើមជងមៃៀសខៃួនងៅរកកណនៃរណដល
ស វតាិភាព letusan gunung berapi 

semakin membahayakan 

sehingga warga mulai 

diungsikan ke tempat yang 

lebih aman (ងលើទូសាន់ ្គូន រ បរឺ៉ា ព ី
សឺមា៉ា រិន ងមើមបាហាយ៉ា កាន់ សឺ  ្ិរហាគ  
វ៉ា រ(r)ហាា  មូថ្  ឌិអ  រស ីកាន់ ងរើ ងទើមបា៉ា ត់ 
យ ាំរ ងលើប  ៉ះ អាមា៉ា ន់); 
meletus  /ងមើងលើទូស(s)/ v  រុ៉ះ: 
 រុ៉ះ្ាាំង្ៃើរ gunung meletus (្គូន រ 
ងមើងលើទូស(s)); 

meletus (gunung)  /ងមើងលើទ ស(s) 

្គូន រ/ v  រុ៉ះ: 
 រុ៉ះ្ាាំង្ៃើរតាាំបូរ៉ា ងៅឆ្លា ាំ១៨១៥គ្តូវបានងរកត់គ្តាទ 
កថាជាការ រុ៉ះដ៏្ាំជារងរបាំ  តងៅកាុរគ្បវតាិសាគ្សត 
letusan gunung Tambora 
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tahun 1815 tercatat sebagai 

letusan terbesar dalam 

sejarah (ងលើទូសាន់ ្គូន រ តាាំបរូ៉ា  តា  ្ ន 
សឺរីប ូ ងឌើឡាបា៉ា ន់់ រ៉ា ទ ស(ស) លីមា៉ា  បឺឡាស(់ស) 

ងទើរ(r)ចាតាត់ សឺបាថ្្គ ងលើទូសាន់ 
ងទើរ(r)ណបសារ(r) ដាឡាាំ សឺចារ៉ា៉ះ) 

lewat  /ងលវ៉ា ត់/ v ឆ្ៃរកាត:់ 
ឆ្ៃរកាត់ម ខ រ៉ះរបស់ោត ់lewat di 

depan rumahnya (ងលវ៉ា ត់ ឌី ងដើបា៉ា ន់ 
រូមា៉ា ស់ញ៉ា ) 

lezat  /ងលើ្ាត់/ a ឆ្លៃ ញ:់ 
អាហារងៅកាុរងភាជនីយដាា ងន៉ះឆ្លៃ ញ់ណ្តស់ 
makanan di restoran itu 

sangat lezat (មា៉ា កាណ្តន់ ឌិ ណរសាូរ៉ា ន់ 
អ ីទូ សាង៉ា ត់ ងលើ្ាត់); 
pelezat  /ងពើងល្ាត/  
n ងគ្រឿរ សាំឲ្យមានរស់ជាតិ: 
សារអាចងគ្បើជាងគ្រឿរ សាំ្មៅជាតិឲ្យមានរស់ជាតិងៅ
កាុរការចមអិនអាហារ gula dapat 

digunakan sebagai pelezat 

alami dalam masakan (្គូឡា 

ដាបា៉ា ត់ ឌិ្គូណ្តកាន ់សឺបាថ្្គ ងពើងលើ្ាត់ 
អាឡាាំម ីដាឡាាំ មា៉ា សាកាន់) 

liang /លីយ៉ា រ/ n រូរ: 
ងកៅរៗបានរកង ើញរូររបស់ទនាយងៅកាុរចាំការ 
anak-anak menemukan  

sebuah liang kelinci di kebun 

itu (អាណ្តក់-អាណ្តក់ ងមើងនើមូកាន់ 
សឺប ូវស(់ស) លីយ៉ា រ ងរើលីនជី ឌិ ងរើប  ន អ ីទូ) 

liar  /លីយ៉ា រ(r)/ a ថ្គ្ព: សតវថ្គ្ព binatang 

liar (ប ៊ីណ្តតាាំរ លីយ៉ា រ(r)); 

ងៅសួនសាហាវ រីគ្បងទសឥែឌូ ងនស ី 
ង្្ៀវងទសចរអាចងមើលង ើញសតវថ្គ្ពរប់ពាន់កា
លណដលរស់ងៅកាុរជគ្មក្មៅជាតិរបស់ពួកងរ di 

Taman Safari, Indonesia, 

wisatawan dapat melihat 

ribuan satwa liar hidup di 

habitat alami mereka (ឌិ តាមា៉ា ន់ 
សាហាវ រី ឥែាូ ងនស យី៉ា  វសីាតាវ៉ា ន់ ដាបា៉ា ត់ 
ងមើលីហាត់ រីប ូវ៉ា ន សតាវ  លីយ៉ា រ(r) ្ ីឌ ប ឌិ 
ហាប ៊ីតាត់ អាឡាម ីងមើងរកា) 

libat, keterlibatan 

 /ងរើងទើរ(r)លីបាតាន់/់ n ការជាប់ទក់ទរ: 
ការការជាប់ទក់ទររបស់សិលបករងៅកាុរករែីសាំ
ែូកសូកបា៉ា ន់់ងន៉ះរឺសាិតងៅងគ្កាមការងស ើបអងរា
តងៅង ើយ keterlibatan seorang 

artis dalam perkara suap itu 

masih dalam penyelidikan 

(ងរើងទើរ(r)លីបាតាន ់សឺអូរ ាំរ អារ(r)ទិស(ស) 

ដាឡាាំ ងពើរ(r)ការ៉ា  ស ូវ៉ា ប់ អ ីទូ មា៉ា ស ិ៉ះ ដាឡាាំ 
ងពើងញើលីឌិកាន់); 
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melibatkan /ងមើលីបាត់កាន់/់  
v ង្វើងអាយជាប់ទក់ទរ; ង្វើឲ្យចូលរួម: 
រដាា ្ិបាលបានង្វើឲ្យងមដឹកនាំស្រមន៍ចូលរួមកាុ
រការ សពវ ាយការងគ្បើគ្បាស់ងគ្រឿរងញៀនខ សចា
ប់ pemerintah melibatkan 

tokoh-tokoh masyarakat 

dalam sosialisasi mengenai 

penyalahgunaan narkoba 

(ងពើងមើរិនត៉ះ ងមើលីបាត់កាន់ តូក ៉ះ តូក ៉ះ 
មា៉ា សារ៉ា កាត់ ដាឡាាំ សូស ីយ៉ា លីសាស ី 
ងមើរងរើថ្ែ ងពើញ៉ា  ៉ះ គ្ូណ្តអាន ណ្តរ(r)កូបា) 

libur /លីព ូរ(r)/ n ថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាក់: 
ពួកងយើរទទួលបានថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាក់ពីរថ្ងៃកាុរមយួ
ណខ kami mendapat dua kali 

libur dalam sebulan (កាម ី
ងមើនដាបា៉ា ត់ ឌូវ៉ា  កាលី លីប ូរ(r) ដាឡាាំ 
សឺប ូឡាន់); 
berlibur  /បឺរ(r)លីប ូរ(r)/  
v សគ្មាក់លាំណ្រកាយ: 
ឆ្លា ាំម នខ្ុាំបានសគ្មាក់លាំណ្រកាយងៅងគ្តគ្បងទស
ជាមួយមិតា្័ការបស់ខ្ុាំ tahun lalu saya 

berlibur ke luar negeri 

bersama teman-teman (តា  ្ ន 
ឡាល ូសាយ៉ា  បឺរ(r)លីប ូរ(r) ងរើ លូវ៉ា រ(r) 

ែឺង គ្ើរី បឺរ(r)សាមា៉ា  ងទើមា៉ា ន់ ងទើមា៉ា ន់); 

liburan  /លីប ូរ៉ា ន/់ n ថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាក់  
licik  /លីជិរ/ a លបិចកល; ឧបាយកល: 

យ ទធសាគ្សតទី ារណដលមានលបិចកល 

strategi pemasaran yang licik 

(ស្ទសាា ងត្គី ងពើមា៉ា សារ៉ា ន់ យ ាំរ លីជីរ) 
licin  /លីជិន/ a រអិល: វដួលងដាយសារណត ៃូវរអិល 

ia jatuh karena jalannya licin 

(អ ីយ៉ា  ចាតូ៉ះ កាងរីណ្ត ចាឡាន់ញ៉ា  លីជិន) 
lidah  /លីដ៉ះ/ n អណ្តា ត: 

អណ្តា តសគ្មាប់្ៃក់រស់ជាតិ lidah untuk 

merasa (លីដ៉ះ អ  នទ  ងមើរ៉ា សា); 

-- buaya  /លីដ៉ះ ប ូវ៉ា យ៉ា /  
គ្បទលកនរុយគ្កងពើ: 
ញុាំ ទឹកគ្បទលកនរុយគ្កងពើរឺលអខាៃ ាំរណ្តស់សគ្មា
ប់ណងរការសគ្មស់របស់ណសបក konsumsi 

jus lidah buaya sangat bagus 

untuk memelihara kecantikan 

kulit (ក នស ូមស  ីជូស លីដ៉ះ ប ូវ៉ា យ៉ា  
សាង៉ា ត់ បា គ្ុស(ស) អ  នទ ក ងមើងមើលីហារ៉ា  
ងរើចាន់ទីកាន់ រូលីត) 

lidi  /លីឌ/ិ n ដាំបរ; ដរ: ដរអាំងបាស sapu 

lidi (សាពូ លីឌ)ិ 
lihat  /លីហាត/់ n ងមើល: ងមើលន, 

ងទសភាពសាអ តណ្តស់ ងតើណមនងទ? lihat, 
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pemandangan itu indah, 

bukan? (លីហាត់ ងពើមា៉ា ន់ដាង៉ា ន់ អ ទីូ 
អ ីនដាស ់ពូកាន់?); 

kelihatannya  

 /ងរើលីហាតាន់់ញ៉ា / adv ងមើលងៅ: 
ងមើលងៅបញ្ជា ងន៉ះរឺកាន់ណតមានភាពសៅុរសាៅ ញ ់

kelihatannya masalah ini 

semakin rumit (ងរើលីហាតាន់ញ៉ា  
មា៉ា សា ៉ះ អ ីនី សឺមា៉ា រិន រូមីត); 
melihat  /ងមើលីហាត/់ v ង ើញ; ងមើល: 
ងមើលឲ្យចាស ់melihat dengan 

jelas (ងមើលីហាត់ ងទើង៉ា ន់ ងជើឡាស់(s)); 

melihat-lihat  /ងមើលីហាត់-លហីាត់/  
v ងមើលជ ាំវិញ: 
ខ្ុាំបានងៅងចញងៅងមើលសាា នភាពងៅជិតកណនៃរងកើ
តង្ត  saya keluar untuk 

melihat-lihat situasi di dekat 

tempat kejadian perkara 

(សាយ៉ា  ងរើលូវ៉ា រ(r) អ  នទ ក ងមើលីហាត់-
លីហាត់ ស ីទូវ៉ា ស  ីឌិ ងឌើកាត់ តឹមបា៉ា ត់ 
ងរើចាឌីយ៉ា ន់ ងពើរ(r)ការ៉ា ); 
memperlihatkan  

 /មឹមងពើរ(r)លីហាត់កាន/់ v បងា ញ: 
ោត់បងា ញសាា ថ្ដរបស់ោត់ងដាយមានងមាទនភាព 
dengan bangganya dia 

memperlihatkan karyanya  

(ងឌើង៉ា ន់ បាាំរហាា ញ៉ា  ឌីយ៉ា  
ងម ើមងពើរ(r)លីហាត់កាន់ ការីយ៉ា ញ៉ា ); 
penglihatan  /ពឹរលីហាតាន់/  
n ការងមើលង ើញ: 
ការងមើលង ើញរបស់ោត់រឺមិនសូវចាស់ 
penglihatannya kurang jelas 

(ពឹរលីហាតាន់ញ៉ា  រូរ៉ា រ ងជើឡាស់(s)); 

terlihat  /ងទើរ(r)លហីាត/់  
v ណដលអាចងមើលង ើញ: 
 លប៉ា៉ះពាល់ណដលអាចងមើលង ើញថ្នឱ្សងងន៉ះរឺ
កនរួលងលើណសបក efek samping yang 

terlihat dari pemakaian obat 

ini adalah ruam kulit (ណអណ្វរ 
សាាំពិរ យ ាំរ ងទើរ(r)លីហាត់ ដារី 
ងពើមា៉ា ថ្កយ៉ា ន់ អូបាត់ អ ីន ីអាដា ៉ះ រូវ៉ា ម រលូីត) 

liku  /លីរ/ូ n បត់ណបន: 
 ៃូវណដលងៅដល់តាំបន់ងន៉ះរឺបត់ណបនងគ្ចើនណ្តស់ 
jalan untuk mencapai lokasi 

itu banyak likunya (ចាឡាន់ 
អ  នទ ក ងមើនចាថ្ប៉ា  ូកាស ី អ ីទូ បាញ៉ា ក់ 
លីរូញ៉ា ); 
berliku-liku /បឺរ(r)លីរ-ូលីរ/ូ  
v បត់ច ៉ះបត់ង ើរ:  ៃូវបត់ច ៉ះបត់ង ើរ jalan 

berliku-liku (ចាឡាន់ បឺរ(r)លីរ-ូលីរ)ូ 
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lilin  /លីលិន/ n ងទៀន: 
ង្្ៀវងទសចរែ៍បានអ ជងទៀនងឌើមបីរំលឹកដល់វញិ្ជា
ែខ័នរជនររងគ្ោ៉ះ pengunjung 

menyalakan lilin untuk 

mengenang para korban 

(ងពើរ នជូរ ងមើញ៉ា ឡាកាន់ លីលិន អ  នទ ក 
ងមើរងរើណ្តាំរ បា៉ា រ៉ា  កូរ(r)បាន់) 

lilit, lilitan  /លីលីតាន់/់ n ចាំែរ: 
ចូរសាក់បនធូរណខសរចាំែរងន៉ះបនាិច coba 

longgarkan lilitan tali itu (ចូបា 

 ុរហាា រ(r)កាន ់លីលីតាន់ តាលី អ ីទូ); 
melilitkan  /ងមើលីលីតកាន់់/ v រិត; រ ំ: 
ពស់រិតចាំែីរបស់វយ៉ា រខាៃ ាំរ ular melilit 

mangsanya dengan kuat (អ ឡូារ 
ងមើលីលិត មា ាំរសាញ៉ា  ងឌើង៉ា ន់ រូវ៉ា ត់); 
terlilit /ងទើរ(r)លីលីត/ v ជាប;់ ទក:់ 
ងជើររបស់សតវងន៉ះជាប់នឹរឬសងឈ្ើ kaki 

binatang itu terlilit akar 

pohon (ការ ីប ៊ីណ្តតាាំរ អ ីទូ 
ងទើរ(r)លីលីត អាការ(r) ប៉ាូ្ ន) 

limbah  /លិមប៉ះ/ n សាំែល:់ 
ទងនៃគ្តូវបានបាំព លងដាយកាកសាំែល់ឧសា្ក
មៅ sungai-sungai tercemar 

oleh limbah industri (ស ូរថ្រ៉ា- 

ស ូរថ្រ៉ា ងទើរ(r)ចឺមា៉ា រ(r) អូណល៉ះ លីមប៉ះ 
អ ីនឌ ស្ទសរ)ី 

lincah  /លិនច៉ះ/ a រ្័សរ្ួន: 
ងកៅរគ្សតីងន៉ះរ្ស័រ្ួនណ្តស់ anak 

perempuan itu sangat lincah 

(អាណ្តក់ ងពើងរីមពូវ៉ា ន់ អ ីទូ សាង៉ា ត់ លិនច៉ះ) 
lindung, berlindung 

 /បឺរ(r)លិនឌ រ/ v គ្ជក: 
គ្បសិនងបើមានរញ្ាួយដីងកើតង ើរសូមគ្ជកងៅងគ្កា
មត  jika terjadi gempa, 

berlindunglah di bawah meja 

(ជីកា ងទើរ(r)ចាឌិ ង្គើមបា៉ា  
បឺរ(r)លីនឌ រ ៉ះ ឌិ បាវ៉ា៉ះ ងមចា); 

melindungi  /លីនឌ រ, ងមើលីនឌូរ/ី  
v ការពារ; ោាំពារ: 
ឪព កមាា យគ្តូវណតការពារដល់កូនងៅរបស់ពួកងរ 
orang tua harus melindungi 

anaknya (អូរ ាំរ ទូវ៉ា  ហារ៉ាូស(s) 

ងមើលីនឌូរី អាណ្តក់ញ៉ា ); 

pelindung  /ងពើលិនឌ រ/ n ការពារ: 
ការពារពីពនៃីគ្ព៉ះអាទិតយ pelindung 

sinar matahari (ងពើលិនឌ រ 
ស ីណ្តរ(r) មា៉ា តាហារី); 
perlindungan  /ងពើរ(r)លនីឌូង៉ា ន់់/  
n 1 ការការពារ: 
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ជនង្ៀសខៃួនណសវររកការការពាពីរដាា ្ិបាលកាុរតាំ
បន់ para pengungsi mencari  

perlindungan  kepada pemda 

setempat (បា៉ា រ៉ា  ងពើរ រស ី ងមើនចារី 
ងពើរ(r)លិនឌូង៉ា ន់ ងរើបា៉ា ដា ងពើមដា 

សឺងទើមបា៉ា ត់); 2 ការការពារ; ការោាំពារ: 
ការការពារក មារ perlindungan anak 

(ងពើរ(r)លីនឌូង៉ា ន់ អាណ្តក់) 
lingkar /លិរការ(r)/ n ររវរ់: ររវរ់ណ នដី 

lingkar bumi (លីរការ(r) ប ូមមី); 
lingkaran /លីរការ៉ា ន/់ n ររវរ:់ 
ងតា៉ះគ្បមូលោា ងៅកាុរររវរ់ ayo 

berkumpul dalam lingkaran! 

(អាយ៉ាូ បឺរ(r)រ មព ល ដាឡាាំ លីរការ៉ា ន់); 
~ setan  /លីរការ៉ា ន់ ងសតាន់់/ 
ររវរ់កាចសាហា: 
គ្បងទសកាំព រអ្ិវឌឍងៅណតគ្បឈ្មនឹរបញ្ជា ររវរ់
កាចសាហាវថ្នភាពគ្កីគ្ក negara-

negara berkembang masih 

menghadapi isu lingkaran 

setan kemiskinan (ងនើហាា រ៉ា -ងនើហាា រ៉ា  
បឺរ(r)កឹមបាាំរ មា៉ា ស ិ៉ះ ងមើរហាដាពី អ ីស  ូ
លិរការ៉ា ន់ ងសតាន់ ងរើមីសគីណ្តន់); 
melingkar  /ងមើលីរការ( r)/  
v ព័ទធជ ាំវិញ:  

ណខសកមាសព័ទធជ ាំវញិករបស់ោត់ kalung 

emas melingkari lehernya 

(កាលូរ ងអមា៉ា ស ងមើលីរការី ងលង្រ(r)ញ៉ា ) 
lingkung, lingkungan  /លីររូង៉ា ន់/់  

n បរិសាា ន; បរិយកាស: 
វលាំបាកកាុរការសគ្មបខៃួនងៅនិរបរិយកាសងៅី 
ia sulit beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru (អ យី៉ា  
ស ូលីត បឺរ៉ា ដាប់តាស  ីងឌើង៉ា ន់ លីររូង៉ា ន់ យ ាំរ 
បារូ); 
~ hidup /លរីរូង៉ា ន់់ ្ ឌី ព/ បរសិាា នរស់ងៅ: 
ការរកានូវបរិសាា នរស់ងៅ pelestarian 

lingkungan hidup (ងពើងលសាា រីយ៉ា ន 
លីររូង៉ា ន់ ្ ីឌ ព); 
melingkupi /ងមើលីររូព/ី v គ្របដែា ប:់ 
ជាំនួយណដលបាន ាល់ងដាយរដាា ្ិបាលគ្របដែា ប់
ងលើការចាំណ្តយណ ាកស ខភាពនិរការអប់រំ 
bantuan yang diserahkan 

pemerintah melingkupi biaya 

kesehatan dan pendidikan 

(បានទូវ៉ា ន់ យ ាំរ ឌិសឺរ៉ា៉ះកាន់ ងពើងមើរិនត៉ះ 
ងមើលិររូពី ប ៊ីយ៉ា យ៉ា  ងរើសីហាតាន់ ដាន ់
ងពើនឌិឌិកាន់) 

lintas, lintas alam  /លីនតាស(់s) 

អាឡាម/ n ទូទាំរគ្បងទស: 
ងឌើមបីបងរាើតឲ្យមានសាមរគីគ្កមុថាា ក់គ្រប់គ្ររនរឹងរៀ
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បចាំគ្ពឹតាិការែ៍ទូទាំរគ្បងទស untuk 

membangun solidaritas tim, 

pihak manajemen akan 

mengadakan kegiatan lintas 

alam (អ  នទ ក ងមើមបារ ន សូលីដារីតាស់(ស) 

ទីម ពីហាក់ មា៉ាណ្តងជើងមើន អាកាន់ ងមើង៉ា ដាកាន់ 
ងរើ្គីយ៉ា តាន់ លិនតាស(់ស) អាឡាាំ); 
-- batas  /លិនតាស(់s) បាតាស់(s)/  

ឆ្ៃរណដន: វបប្ម៌ឆ្ៃរណដន lintas batas 

budaya (លិនតាស(់ស) បាតាស់(ស) 

ប ូដាយ៉ា ); 
lintasan  /លីនតាស(់s), លីនតាសាន់/  
n  ៃូវ:  ៃូវរងង្ៃើរ lintasan kereta 

api (លីនតាសាន់ ងរើងរតា អាព)ី; 
melintas  /ងមើលីនតាស់(s)/ v ឆ្ៃរកាត:់ 
រងយនាឆ្ៃរកាត់ងៅងលើ ៃូវជាតិ mobil 

melintas di jalan raya (មូប ៊ីល 

ងមើលីនតាស់(s) ឌី ចាឡាន់ រ៉ា យ៉ា ); 
selintas /សឺលិនតាស់(s)/ n មួយង្ៃត: 
មួយង្ៃតោត់បានង ើញគ្សងមាលមន សសមាា ក់ងៅ
ពីងគ្កាយទវ  selintas ia melihat 

bayangan seseorang di balik  

pintu (សឺលិនតាស់(ស) អ ីយ៉ា  ងមើលីហាត់ 
បាយ៉ា ង៉ា ន់ សឺសឺអូរ ាំរ ឌិ បាលិរ ពិនទូ); 
 

terlintas  /ងទើរ(r)លនិតាស់(s)/  

v ដិតដាម: 
ឧបបតាិវង្ត ងន៉ះបានដិតដាមងៅកាុរចិតារបស់ខ្ុាំ 
insiden itu kembali terlintas 

di pikiranku (អ ីនស ីដិន អ ីទូ ងរើមបាល ី 

ងទើរ(r)លិនតាស់(ស) ឌិ ពីរីរ៉ា ន់រូ) 
lipat  /លីបា៉ា ត់ ៉ះ/ v បត់: 

ចូរបត់សងមៃៀកបាំពាក់របស់អាកង ើ្យទ កវងៅការុទូ 
lipatlah bajumu dan simpan 

di dalam lemari (លីបា៉ា ត់ ៉ះ បាជមូូ 
ដាន ់ស ិមបា៉ា ន់់ ឌិ ដាឡាាំ  ឺមា៉ា រី); 
berlipat-lipat  /បឺរ(r)លីបា៉ា ត់-
លីបា៉ា ត់/ v ព្ រ ែ; ងគ្ចើន: ចាំែូលងគ្ចើន 
pendapatan yang berlipat-

lipat (ងពើនដាបា៉ា តាន់ យ ាំរ បឺរ(r)លីបា៉ា ត់-
បា៉ា ត់); 
kelipatan  /ងរើលីបា៉ា តាន់់/ n ព្ រ ែ: 
៣៥រឺជាព្ រ ែថ្ន៧ 35 adalah 

bilangan kelipatan 7 (ទហីាា  ពលូ ៉ះ 
លីមា៉ា  អាដា ៉ះ ប ៊ីឡាង៉ា ន់ ងរើលីបា៉ា ត់តាន់ ទូជ ៉ះ) 
lipatan  /លីបា៉ា តាន់់/ n  ាត់:  ាត់ងពា៉ះ 
lipatan perut (លីបា៉ា តាន់ ងពើរូត); 
melipat  /ងមើលីបា៉ា ត់/ v បត់: 
វបត់សាំប គ្តជាមួយនិរអារមៅែ៍កាុកកាួល ia 

melipat surat itu dengan 
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perasaan haru (លីយ៉ា  ងមើលីបា៉ា ត់ 
ស ូរ៉ា ត់ អ ីទូ ងឌើង៉ា ន់ ងពើរ៉ា សាអាន ហារ)ូ 

lipat ganda, berlipat ganda 

/បឺរ(r)លីបា៉ា ត់ ហាា ន់ដា/ v រ ែនិរព;ី ងទវដរ: 
ការគ្បមូល លងទវដរ panen yang 

berlipat ganda (បា៉ា ន់ែិន យ ាំរ 
បឺរ(r)លីបា៉ា ត់ ហាា នដា) 

liput, liputan  /លីពូតាន់់/ n ការរយការែ៍: 
ការរយការែ៍គ្បព័នធ សពវ ាយ liputan 

media (លីពូតាន់ ងមឌីយ៉ា ); 
meliputi  /ងមើលីពូទី/ v រួមមាន; ដចូជា: 
រងបៀបវរៈថ្នកិចចគ្បជ ាំងៅថ្ងៃងន៉ះរួមមានការពិភាកា
អាំពីណ នការអ្ិវឌឍន៍អាជីវកមៅ agenda 

rapat hari ini meliputi 

pembahasan rencana 

pengembangan bisnis (អាង្គនដា 

រ៉ា បា៉ា ត់ ហារ ីអ ីនី ងមើលីពូទី ងពើមបាហាសាន់ 
ងរនចាណ្ត ងពើងរើមបាង៉ា ន់ ប ៊ីសាិស(ស)) 

lirik, lirikan  /លីរិកាន់/់ n ការសមៃឹរងមើល: 
ការសមៃឹរងមើលរបស់ប រសងន៉ះង្វើឲ្យនរខាៃ ច 
lirikan laki-laki itu  

membuatnya takut (លីរីកាន ់ឡារី-
ឡារី អ ីទូ ងមើមប ូវត់ញ៉ា  តារ ត); 
melirik /ងមើលីរិរ/ v សមៃរឹងមើល: 
ខ្ុាំបានសមៃឹរងមើលសារណដលចូលមកទូរស័ពររបស់ខ្ុាំ  

saya melirik pesan masuk di 

ponsel saya (សាយ៉ា  ងមើលីរីរ ងពើសាន់ 
មា៉ា ស  រ ឌិ ប៉ាូនណសល សាយ៉ា ) 

lisan  /លីសាន/់ a ផ្លរ ល់មាត;់ និយយ: 
ភាសានិយយ bahasa lisan (បាហាសា 

លីសាន់) 
listrik  /លីស្ទសរិរ/ n អរគិសនី: 

ងគ្ោ៉ះម្នារយងដាយ្មៅជាតិបានង្វើឲ្យទីគ្ករុដា
ច់ង្ៃើរនឹរបណ្តា ញទាំនកទ់ាំនរោៅ នសល់ 

bencana alam membuat kota 

itu lumpuh tanpa listrik dan 

jaringan komunikasi (បិនចាណ្ត 

អាឡាាំ ងមើមប ូវត់ កូតា អ ីទូ ល មព ៉ះ តាន់បា៉ា  
លីស្ទសរីរ ដាន ់ចារីង៉ា ន់ កូមូនីកាស ី) 

lobi  / ូប ៊ី/ n 1 កណនៃរទទួលង្្ៀវ; បនរប់ររ់ចាាំ: 
បនរប់ររ់ចាាំរបស់សណ្តា ោរ lobi hotel ( ូប ៊ី 
្ូណតល); 2 បញ្ាុ៉ះបញ្ចូល: 
ោត់ពូណកង្វើការបញ្ចុ៉ះបញ្ចូលងរ dia pandai 

melakukan lobi (ឌយី៉ា  បា៉ា ន់ថ្ដ 
ងមើឡារូកាន់  ូប ៊ី) 

logam  / ូហាា ាំ/ n ណដក; ងលា្ៈ សិបបកមៅណដក 
kerajinan logam (ងរើរ៉ា ជីណ្តន់  ូហាា ាំ); 

-- mulia  / ូហាា ាំ មូលីយ៉ា / មាស: 
ការវនិិងយរមាស investasi logam 

mulia (អ ីនងវសាា ស  ី ូហាា ាំ មូលីយ៉ា )
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logat  / ូហាា ត/់ n គ្កាមភាសា 

loket  / ូកិត/ n សារ;់ ត រិតល យ: 
សារ់លក់សាំប គ្ត loket penjualan 

karcis ( ូកិត ពិនជួលឡាន់ 
ការ(r)ជីស(s)) 

lolos   / ូ ូស(s)/ v រួច  ត: រួច  តពីការសាៃ ប់ 
lolos dari maut ( ូ ូស(ស) ដារី 
មា៉ា អ  ទ); 
meloloskan  /ងមើ ូ ូសាា ន់់/ v ង្វើឲ្យរួច: 
អាជ្ា្រអងនា គ្បងវសន៍គ្តូវបានងររិ៉ះរន់ចាំងពា៉ះការ
ង្វើឲ្យរួចនូវជនសរស័យជួញដូរថាា ាំងញៀនពីការគ្តួតពិ
និតយសនាិស ខ pihak imigrasi 

dikecam karena meloloskan 

seorang terduga pengedar 

narkotika dari pengecekan 

keamanan (ពហីាក់ អ ីមីស្ទហាគ ស  ីឌិងរើចាាំ 
កាងរីណ្ត ងមើ ូ ូសកាន់ សឺអូរ ាំរ ងទើរ(r)ឌូហាា   
ងពើរងរ៉ាដារ(r) ណ្តរ(r)កូទីកា ដារី 
ងពើរងរ៉ាចឺកាន់ ណរអាមា៉ា ណ្តន់); 
~ diri  /ងមើ ូ ូសាា ន់់ ឌិរ/ី រត់ងរចខៃួន:  
ឧគ្កិដាជនបានរត់ងរចខៃនួពីការងដញចាប់របស់ប៉ាូលី
ស penjahat itu berhasil  

 

meloloskan diri dari kejaran 

polisi (ងពើនចាហាត់ អ ទីូ បឺរ(r)ស ីល 

ងមើ ូ ូសកាន់ ឌិរ ីដារី ងកចារ៉ា ន់ ប៉ាូលីស )ី 
lomba  / ុមបា/ n ការគ្បកួត: 

ការគ្បកួតរត់គ្បណ្តាំរ lomba lari ( ុមបា 

ឡារ)ី; ការគ្បកួតចាំអិនអាហារ lomba 

masak ( ុមបា មា៉ា សាក់); 
berlomba /ងប ៊ីរ(r) ុមបា/  

v គ្បលរគ្បណជរ; គ្បណ្តាំរគ្បណជរ; 
គ្បកួតគ្បណជរ: 
ពូកងរគ្បកួតគ្បណជរោា ងដើមបីទទួលបានពានរងវ ន់ 
mereka berlomba untuk 

mendapatkan piala (ងមើងរកា 

ងប ៊ីរ(r) ុមបា អ  នទ  ងម ើនដាបា៉ា ត់កាន់ 
ពីយ៉ា ឡា); 

perlombaan  /ងពើរ(r)ល ាំបាអាន/់  
n ការគ្បលរគ្បណជរ; ការគ្បណ្តាំរគ្បណជរ; 
ការគ្បកួតគ្បណជរ: 
ការគ្បកួតគ្បណជរកាុរការចាំអិនអាហារ 
perlombaan memasak 

(ងពើរ(r) ុមបាអាន ងមើមា៉ា សាក់); 
lompat  / ុមបា៉ា ត់/ v ងលាត: ងលាតចមាៃ យ 

lompat jauh ( ុមបា៉ា ត់ ចយូវ)
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longgar  / ុរហាា រ(r)/ a រល រ: 
អាវយឺតងន៉ះរល របនាិច kaus ini sedikit 

longgar (កាអ ូស អ ីនី សឺឌិរីត 
 ុរហាគ រ(r)); 

kelonggaran  /ងរើ ុរហាា រ៉ា ន/់ n ្ាំ: 
អាវយឺតងន៉ះររ្ាំបនាិច kaus ini sedikit 

kelonggaran (អាអ ូស អ ីនី សឺឌិរីត 
ងរើ ុរហាគ រ៉ា ន់) 

longsor  / ុរសូរ(r)/ v 1 ងគ្ចា៉ះបាក;់ 
រអិលបាក់: 
ង្ៃៀរធ្នៃ ក់ខាៃ ាំររប់សបាា ្៍បានបរាឲ្យមានការរអិល
បាក់ដីទូលងៅពីងគ្កាយ រ៉ះរបស់ខ្ុាំ hujan 

deras selama berminggu-

minggu menyebabkan bukit 

di belakang rumahku longsor 

(្ ូចាន់់ ងដរ៉ា ស សឺឡាមា៉ា  បឺរ(r)មីរ្គូ 
មីរ្គូ ងមើងញ៉ាបាប់កាន់ ប ូរីត ឌិ បឺឡាកាាំរ 
រូម៉ា៉ះរូ  ុរសរ(r)); 2 ងគ្ចា៉ះបាក់ដី; 
រអិលបាក់ដី: 
 ៃូវ្ាំងៅទីគ្ករុគ្តូវបានបិទរយៈងពលពីរ
ថ្ងៃងដាយសារការរអិលបាក់ដី jalan 

utama menuju kota itu 

ditutup selama dua hari  

karena longsor (ចាឡាន់ អ ូតាមា៉ា   

ងមើនូជូ កូតា អ ីទូ ឌិទូទ ប់ សឺឡាមា៉ា  ឌូវ៉ា  ហារ ី
កាងរីណ្ត  ុរសូរ(r)) 

lonjak, lonjakan  / ុនចាកាន់/់  
n ការងកើនង ើរ: 
ការងកើនង ើរថ្នការងគ្បើគ្បាស់គ្បព័នធ សពវ ាយស
រគមងៅប៉ា នៅ នឆ្លា ាំច រងគ្កាយងន៉ះរឺមានការងកើនង ើរ
រួរឲ្យកត់សមាគ ល ់lonjakan angka 

penggunaan media sosial 

beberapa tahun terakhir ini 

sangat signifikan ( ុនចាកាន ់
អាាំរកា ងពើរ្គូណ្តអាន ងមឌីយ៉ា  សូស ីយ៉ា ល 

បឺបឺរ៉ា បា៉ា  តា  ្ ន ងទើរ(r)អាក់្ីរ(r)អ ីនី 
សាង៉ា ត់ ស ីរនី្វីកាន់); 
melonjak  /ងមើ ុរចាក/់ v ងកើនង ើរ: 
ងៅម នថ្ងៃអ ីដ ល វ្ិតគ្ទីមកដល់តថ្មៃទាំនិញចាាំបាច់
គ្បចាាំថ្ងៃមានការងកើនង ើរងៅតាំបន់មួយចាំនួនងៅកាុ
រគ្បងទសឥែឌូ ងនស ី menjelang hari 

raya Idul Fitri, harga 

kebutuhan pokok di beberapa 

daerah di Indonesia 

melonjak (ងមើនងជើឡាាំរ ហារ ីរ៉ា យ៉ា  អ ឌី ល 

្វីគ្ទី ហារ(r)ហាា  ងរើប ូទូហាន់ ប៉ាូក ក ឌិ 
បឺបឺរ៉ា បា៉ា  ដាងអរ៉ា៉ះ ឌិ ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  ងមើ ុនចាក់) 

lonjong  / ុនចយុរ/ a ររពរគ្កងពើ; 
ររមូលគ្ទណវរ: ពរងន៉ះរររបស់វពរគ្កងពើ 
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telur bentuknya lonjong 

(ងតើលូរ(r) បិនទ កញ៉ា   ុនចយុរ) 
loreng  / ូណររ/ a ឆ្ាូត: ឯកសណ្តា នឆ្ាតូ 

seragam loreng (សឺរ៉ា ហាា ាំ  ូណរ៉ារ) 
lorong  / ូរ៉ា រ/ n គ្ចក: 

 លិត លអាហារសរីររគមានងៅគ្ចកទីគ្បាាំ 
produk makanan organik ada 

di lorong lima (គ្បូឌ រ មា៉ា កាណ្តន ់
អូរ(r)ហាា និរ អាដា ឌិ  ូរ៉ា រ លីមា៉ា ) 

luang  /លូវ៉ា រ/ a ទាំងនរ: ងពលទាំងនរ waktu 

luang (វ៉ា កទ់ូ លូវ៉ា រ) 
luap, luapan  /លូវ៉ា បា៉ា ន់់/ n ព ៉ះ; ងលើសលប:់ 

កាំ្ឹរដ៏ងលើសលប់ luapan 

kemarahan (លូវ៉ា បា៉ា ន់់ កឹមា៉ា រ៉ា ហាន់); 
meluap  /ងមើលូវ៉ា ប់/ v ងជា; ង ើរ: 
ទឹកទងនៃង ើរខាៃ ាំរបានង្វើឲ្យខូចខាតដល់ណគ្សរបស់
គ្បជាពលរដខ air sungai meluap 

dan merusak persawahan 

penduduk (អាយីរ(r) ស ូថ្រ៉ា ងមើលូវ៉ា ប់ 
ដាន ់ងមើរូសាក់ ងពើរ(r)សាវ៉ា ហាន់ ងពើនឌូឌ រ) 

luar  /លូងអើរ (r)/ n ខារងគ្ត: ក ាំងៅណតខារងគ្ត 

jangan diam di luar (ចាងន់ 
ឌីងយៀម ឌី លូងអើរ (r)); 

-- biasa  /លូវ៉ា រ(r) ប ៊ីយ៉ា សា/  

1 ខាៃ ាំរណ្តស់: ោតព់ិតជាឆ្លៃ តខាៃ ាំរណ្តស់ 

luar biasa cerdasnya (លូវ៉ា រ(r) 

ប ៊ីយ៉ា សា ងចើរ(r)ដាស់(s)ញ៉ា ); 2 អសាច រយ: 
ឃាតកមៅដ៏សាហាវអសាច រយ kejahatan 

luar biasa (ងកើចាហាតាន់ លូវ៉ា រ(r) 

ប ៊ីយ៉ា សា); 

-- dalam  /លូវ៉ា រ(r) ដាឡាាំ/ 
ទាំរកាុរទាំរងគ្ត: 
ខ្ុាំពិតជាសាគ ល់នរចាស់ទាំរកាុរទាំរងគ្ត 

saya sangat memahami 

dirinya luar dalam (សាយ៉ា  
សាង៉ា ត់ ងមើមា៉ា ហាមី ឌិរីញ៉ា  លូវ៉ា រ(r) ដាឡាាំ); 
-- negeri  /លូវ៉ា រ (r) ងនើគ្រ/ី បរងទស: 
ងៅបរងទស pergi ke luar negeri 

(ងពើរ(r)្គ ីងរើ លូវ៉ា រ(r) ងនើគ្រ)ី; 
-- ruang  /លូវ៉ា រ(r) រូវ ាំរ/ កណ្តា លវល; 

ងគ្តអោរ: កីឡាងលរងៅកណ្តា លវល 

olahraga luar ruang (អូ ៉ះរ៉ា ហាា  
លូវ៉ា រ(r) រូវ ាំរ) 

luas  /លូវ៉ា ស ់(s)/ a ្ាំទលូាយ; ខពរខ់ពស:់ ទីធ្នៃ
 រ៉ះ្ាំទូលាយ, ោតម់ានចាំងែ៉ះដឹរខពរខ់ពស ់

halaman rumahnya luas; 

pengetahuannya luas (ហាឡាមា៉ា ន់ 
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រូម៉ា៉ះញ៉ា  លូវ៉ា ស ់(s); ងពើងរើតា្ូវ៉ា ន់ញ៉ា  
លូវ៉ា ស ់(s)); 

memperluas  /ងមើមងពើរ(r)លូវ៉ា ស ់

(s)/ v ង្វើឲ្យ្ាំ: ង្វើឲ្យម ខជាំនួញកាន់ណត្ាំ 
memperluas usaha 

(ងមើមងពើរ(r)លូវ៉ា ស(់ស) អ ូសាហា); 

perluasan /ងពើរ(r)លវូសាន/់ n ពគ្រីក: 
រងគ្មារពគ្រីក ៃូវ្ាំនឹរចាំណ្តយទឹកគ្បាក់មួយពាន់
ងកាដិរូពីយៈ proyek perluasan 

jalan tol memakan biaya 10 

triliun rupiah (គ្បូងយរ 
ងពើរ(r)លូវសាន់ ចាឡាន់ ត ល ងមើមា៉ា កាន់ 
ប ៊ីយ៉ា យ៉ា  សឺពូល ៉ះ គ្ទីលីយ៉ា ន រូពីយ៉ា៉ះ) 

lubang  /លូបាាំរ/ n គ្បងហារ: គ្បងហារងសា 

lubang kunci (លូបាាំរ រ នជី); 
berlubang  /បឺរ(r)លូបាាំរ/  
v ណដលមានគ្បងហារ; ធ្នៃ យ: កងញ្ាើធ្នៃ យ 

keranjang itu berlubang 

(ងរើរ៉ា ន់ចាាំរ អ ីទូ បឺរ(r)លូបាាំរ); 
melubangi  /ងមើលូបារី/ v ច ៉ះគ្បងហារ: 
ងឌើមបីរកាទ កបណនៃកាំឲ្យឆ្លប់រលួយអាកគ្តូវច ៉ះងរប់
ណនៃឲ្យមានគ្បងហារតូចៗ agar sayuran 

yang disimpan tidak cepat 

busuk, Anda harus melubangi 

sedikit plastik pembungkus 

sayuran (អាហាា រ(r) សាយូរ៉ា ន់ យ ាំរ  

ឌិស ិមបា៉ា ន់់ ទីដាក់ ចឺបា៉ា ត់ ប ូស  រ អានដា 

ហារ ស(ស) ងមើលូបារី សឺឌិរីត ផ្លៃ សរីរ 
ងពើមប  ររ ស(ស) សាយូរ៉ា ន់) 

lubuk  /លូប  រ/ n រងៅា : 
គ្តីតូចៗរស់ងៅកាុររងៅា ងន៉ះ ikan-ikan 

kecil hidup di dalam lubuk 

itu (អ ីកាន់-អ ីកាន់ ងរើជីល ្ ីឌ ព ឌិ ដាឡាាំ 
លូប  រ អ ីទូ); 
-- hati /លូប  រ ហាទី/ ពីងប៉ះដូរ: 
ភាពងសាៅ ៉ះគ្តរ់ងចញពីងប៉ះដូរ keikhlasan 

dari lubuk hati (ងរើអ ីខាៃ សាន់ ដារី 
លូប  រ ហាទី); 

lucu  /លូជ/ូ a កាំណបៃរ: ងរឿរកាំណបៃរ cerita 

lucu (ងជើរីតា លូជ)ូ; 
melucu /ងមើលូជូ/ v ង្វើកាំណបៃរ: 
វង្វើកាំណបៃរងឌើមបីឲ្យភាពតានតឹរងៅកាុរបនរប់ងន៉ះ
បាន្ូរងសបើយមកវញិ ia melucu untuk 

mencairkan ketegangan di 

ruangan itu (អ ីយ៉ា  ងមើលូជូ អ  នទ ក 
ងមើនចាយីរ(r)កាន ់ងរើងទើហាា ង៉ា ន់ ឌិ រូវ៉ា ង៉ា ន់ 
អ ីទូ) 

lucut, melucuti (pakaian)  /ងមើលូជូទី 
បា៉ា ថ្កយ៉ា ន់់/ v ងដា;



ludah   lukis, lukisan 

 262  

melucuti (senjata)  /ងមើលូជូទី 
សឺនចាតា/ v ដក្ូត: 
ករទ័ពមានភារកិចចដក្ូតអាវ ្ពីពួកឧទរ មនរិរំ
ងដា៉ះចាំណ្តប់ខាៅ ាំរ pasukan itu 

bertugas melucuti senjata 

pemberontak dan 

membebaskan para sandera 

(បា៉ា ស ូកាន់ អ ីទូ បឺរ(r)ទូហាា ស់(ស) ងមើលូជូទី 
សិនចាតា ងពើមបឺរ៉ា នតាក់ ដាន់ ងមើមងបបាសាា ន់ 
បា៉ា រ៉ា  សាន់ងឌើរ៉ា ) 

ludah  /លូដ៉ះ/ n ទឹកមាត:់ ទឹកមាត ់air 

ludah (ថ្អយីរ(r) លូដ៉ះ); 
meludah  /ងមើលូដាស់/ v ខាកងសាា ៉ះ: 
ហាមខាកងសាា ៉ះ dilarang meludah 

(ឌីឡារ ាំរ ងមើលូដ៉ះ) 
lugas  /លូហាា ស(់s)/ a ចាំៗ: 

ស នររកថាចាំៗរបស់ងបកខជនគ្បធ្នន្ិបតីបានង្វើឲ្យ
ទសសនិកជនមានការងកាតសរងសើរជាខាៃ ាំរ 
pidato lugas calon presiden 

itu sangat diapresiasi oleh 

para pemirsa (ពីដាតូ លូហាា ស ់ចា ុន  
ងគ្បស ីដិន អ ីទូ សាង៉ា ត់ ឌិអាងគ្ពស ីយ៉ា ស ី 
អូងល៉ះ បា៉ា រ៉ា  ងពើមីរ(r)សា) 

lugu  /លូ គ្ូ/ a ណដលសាមញ្: 
យ វជនគ្តូវបានងរសាគ ល់ថាមានវិ្ ីសគ្សតកាុរការរិ
តណដលសាមញ្ា remaja dikenal 

memiliki cara berpikir yang 

lugu (រឹមា៉ា ចា ឌិងរើណ្តល់ ងមើមីលីរី ចារ៉ា  
បឺរ(r)ពីរីរ(r) យ ាំរ លូ គ្ូ) 

luhur  /លូ  ្ូរ(r)/ a ដឧ៏តាុរឧតាម: 
ងោលបាំែរដ៏ឧតាុរឧតាម tujuan yang 

luhur (ទូជវូ៉ា ន់ យ ាំរ លូ  ្ូរ(r)) 

luka  /លូកា/ n ដាំង : ដាំង សៃួតង្ើយ 

lukanya sudah kering (លូកាញ៉ា  
ស ូដ៉ះ ងកើរីរ); 
terluka /ងតើរ(r) លូកា/ v 1 របួស: ងជើរ
ោតរ់បួសងដាយសារអាំណបរកញ្ចក់ kakinya 

terluka kena pecahan kaca 

(ការីញ៉ា  ងតើរ(r)លូកា ងរើណ្ត ងពើចាហាន់ 
កាចា); 2 ឈ្ឺ: ខ្ុាំឈ្ឺងប៉ះដូរ hatiku 

terluka (ហាទីរូ ងតើរ(r) លូកា) 

lukis, lukisan  /លូរីសាន/់ n រាំនូរ: 
រាំនូរអរូបី lukisan abstrak (លូរសីាន់ 
អាប់ស្ទសាា ក់); 
melukis  /ងមើលូរិស(s)/ v រូសរាំនូរ: 
ពូកងយើររូសរាំនូរងទសភាព្មៅជាតិគ្សកុណគ្ស 
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kami melukis pemandangan 

alam pedesaan (កាម ីងមើលូរីស(ស) 

ងពើមា៉ា ន់ដាង៉ា ន់ អាឡាាំ ងពើងដសាអាន); 
pelukis  /ងពើលូរិស(s)/ n វិចិគ្តករ 

luluh  /លូល ៉ះ/ v រំលាយ; កមរចិ: 
បនរ ប់ពីជណជកោា អស់រយៈងពលយ៉ា រយូរទីបាំ  តវ
គ្តូវបានកមរិច រណដរ setelah berdebat 

cukup panjang, akhirnya ia 

luluh juga (សឺងទើ ៉ះ បឺរ(r)ងឌើបាត់ 
ជូរ ប បា៉ា ន់ចាាំរ អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  អ ីយ៉ា  លូល ៉ះ 
ជូហាា ); 
meluluhkan /ងមើលូល ៉ះកាន់់/ v រំសាយ: 
អាកគ្តូវណតពាយមឲ្យខាៃ ាំរងឌើមបីរំសាយចិតាងៅហាវ
យរបស់អាក Anda harus berusaha 

lebih keras untuk meluluhkan 

hati bos Anda (អានដា ហារ ស(ស) 

បឺរូសាហា ងលើប  ៉ះ ងរើរ៉ា ស(់ស) អ  នទ ក 
ងមើលូល ៉ះកាន់ ហាទី ប ស(ស) អានដា) 

lulus  /លូល ស/ v ជាប:់ 
ឆ្លា ាំងន៉ះជារ៩០%ថ្នសិសសវទិាល័យបានគ្ប រ
ជាប់ថាា ក់ជាតិ tahun ini, lebih dari 

90% murid sekolah 

menengah atas lulus ujian  

nasional (តា  ្ ន អ ីនី ងលើប  ៉ះ ដារី 
សឹមប ៊ីឡាន់ ពូល ៉ះ ងពើរ(r)សិន មូរីត សឺកូ ៉ះ  

ងមើងនើរ៉ា៉ះ អាតាស់(ស) លូល ស(ស) អ ូជីយ៉ា ន់ 
ណ្តស ីយ៉ាូណ្តល); 

kelulusan /ងរើលូលូសាន់/  
n ការបញ្ចប់ការសិកា: 
សារ់ដារថ្នការបញ្ចប់ការសិកា standar 

kelulusan (សាា នដារ(r) ងរើលូលូសាន់); 
lulusan /លូលូសាន់/ n បញ្ចប់ការសិកា: 
និសសិតបញ្ចប់ការសិកាណដលទទួលចាំណ្តត់ថាា ក់លអ 
lulusan terbaik (លូលូសាន់ 
ងទើរ(r)បាអ ីរ); 
meluluskan  /ងមើលូលូសកាន់់/  
v បញ្ចប់ការសិកា: 
ចាប់តាាំរពីឆ្លា ាំម នសាលាបានបញ្ចប់ការសិកាសិ
សសជារ១០០នក ់sejak tahun lalu, 

sekolah itu telah meluluskan 

lebih dari 100 siswa 

berprestasi (សឺចាក់ តា  ្ ន ឡាល ូ

សឺកូ ៉ះ អ ីទូ ងទើ ៉ះ ងមើលូលូសាា ន់ងលើប  ៉ះ ដារី  
សឺរ៉ា ទ ស(ស) ស ីសាវ  បឺរ(r)ងគ្ពសាា ស )ី 

lumas, melumasi   /ងមើលូមា៉ា ស /ី    
v ដាក់ងគ្បរ:  
ងលាកឪព កោត់បានដាក់ងគ្បរគ្តងចៀកទវ កាំឲ្យងគ្ច៉ះ 
ចាប ់ayah melumasi engsel 
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pintu supaya tidak berkarat 

(អាយ៉ា៉ះ ងមើលូមា៉ា ស ី ណអរណសល ពិនទូ ស ូបា៉ា យ៉ា  
ទីដាក់ បឺរ(r)ការ៉ា ត់); 
pelumas  /ងពើលូមា៉ា ស់(s)/ n ងគ្បររំអិល: 
ងគ្បររំអិលរងយនា pelumas mobil 

(ងពើលូមា៉ា ស ់មូប ៊ីល) 

lumayan  /លូមា៉ា យ៉ា ន់/់ a លអរួរសម; គ្ោន់ងបើ: 
សគ្មាប់អាកងទើបនឹរចាប់ង រើមការងរការងររបស់អា
ករឺលអរួរសម untuk seorang 

pemula, pekerjaan Anda 

lumayan (អ  នទ ក សឺអូរ ាំរ ងពើមឡូា 

ងពើងរើរ(r)ចាអាន អានដា លូមា៉ា យ៉ា ន់) 
lumba-lumba  /ល មបា-ល មបា/ n ង ាត: 

ការសណមារង ាត pertunjukan 

lumba-lumba (ងពើរ(r)ទ នជូកាន់ 
ល មបា-ល មបា) 

lumpuh  /ល មព ៉ះ/ a ពិការ: 
វមានអារមៅែ័ថាថ្ដរបស់វពិការបនរ ប់ពីពសខ់ាាំរួ
ចមក ia merasa lengan 

kanannya lumpuh setelah 

digigit ular (អ ីយ៉ា  ងមើរ៉ា សា  ឺង៉ា ន់ 
កាណ្តន់ញ៉ា  លូមព ៉ះ សឺងទើ ៉ះ ឌិ្គី គ្ិត 
អ ូឡារ(r)); 

 

 

melumpuhkan  /ងមើល មព ៉ះកាន់់/   
v ង្វើឲ្យងខរចខរី: 
ការវយគ្បហារងដាយគ្ោប់ណបកបានង្វើឲ្យកណនៃរ
សាធ្នរែៈមួយចាំនួនគ្តូវបានងខរចខរី 
serangan bom melumpuhkan  

beberapa fasilitas umum 

(សឺរ៉ា ង៉ា ន់ ប ម ងមើល មព ៉ះកាន់ បឺបឺរ៉ា បា៉ា  
ហាវ ស ីលីតាស់(ស) អ ូម ម) 

lumpur  /ល មពូរ(r)/ n ្ក:់ ្ក់សៃួត 
lumpur kering (ល មពូរ(r) ងរើរិរ); 
berlumpur  /បឺរ(r)ល មពូរ(r)/  
v ណដលមាន្ក់:  ៃូវណដលមាន្ក់ jalanan 

berlumpur (ចាឡាន់ បឺរ(r)ល មពូរ(r)) 

lumrah  /ល មរ៉ា៉ះ/ a សាមញ្ា; ្មៅតា: 
បរិងភារជាមួយនិរថ្ដរឺជាងរឿរ្មៅតាសគ្មាប់គ្បជា
ជនឥែឌូ ងនស ី makan 

menggunakan tangan lumrah 

bagi masyarakat Indonesia 

(មា៉ា កាន់ ងមើរ្គូណ្តកាន់ តាង៉ា ន់ ល មរ៉ា៉ះ បា្គ ី
មា៉ា សារ៉ា កាត់ ឥែាូ ងនស ីយ៉ា ) 

lumur, berlumuran  /បឺរ(r)លូមូរ៉ា ន់/  
v សាច: អាវ្ាំគ្តូវ្ក់សាចគ្តូវ jas itu 

berlumuran lumpur (ចាស ់អ ីទ ូ
បឺរ(r)លូមូរ៉ា ន់ ល មពូរ(r))
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lumut /លូម ត/ n ណសៃ: 
ណសៃដ ៉ះងៅងលើជញ្ជា ាំរណដលងសើម lumut 

tumbuh di dinding yang 

lembab (លូម ត ទ មប  ៉ះ ឌិ ឌិនឌរិ យ ាំរ 
 ឹមបាប់); 
berlumut  /បឺរ(r)លូម ត/  
v ណដលមានណសៃ: ដីណដលមានណសៃ tanah 

berlumut (តាែ៉ះ បឺរ(r)លូម ត) 
lunak  /លូណ្តក់/ a ទន់: ណ ាកទន់ 

perangkat lunak (ងពើរ ាំរកាត់ 
លូណ្តក់) 

lunas /លូណ្តស(់s)/ v ណដលបានបរ់គ្បាក;់ សរ: 
បាំែ លរបស់ោត់គ្តូវបានសររួចរល់បនរ ប់ពោីត់
លក់រងយនារបស់ោត់ utangnya lunas 

setelah ia menjual mobilnya 

(្ ូតាាំរញ៉ា  លូណ្តស ់សឺងទើ ៉ះ អ ីយ៉ា  
ងមើនជូវល់ មូប ៊ីលញ៉ា ) 

luncur, meluncur /ងមើល នជូរ(r)/  
v អូស; រ ញ; ងទរ: ឡានគ្ករុងទរចូលងៅរក
ងគ្ជា៉ះ bus itu meluncur ke 

jurang (ងប ៊ីស អ ីទូ ងមើល នជូរ(r) ងរើ 
ជយូរ ាំរ); 
meluncurkan 

 /ងមើលល នជូរ(r)កាន/់ v ងបើកដាំងែើរការ; ចាប ់

ង ាើម; សងមាព ្: ោតប់ានសងមាព ្ងសៀវងៅដាំបូរ
របសោ់តជ់ា ៃូវការ ia resmi 

meluncurkan buku 

perdananya (អ ីយ៉ា  ងរសៅ ៊ី 
ងមើល នជូរ(r)កាន ់ប ូរូ ងពើរ(r)តាមាញ៉ា ) 

lunta, terlunta-lunta  /ងទើរ(r)ល នតា- 

ល នតា/ v ជាប់ោាំរ: 
ពួកងយើរបានយកឆ្លៅ ណដលជាប់ោាំរតាម ៃូវមកចិញ្ចឹ
ម kami memungut kucing 

yang terlunta-lunta itu dari 

jalanan (កាមzី ងមើមូរ ត រូជិរ 
ងទើរ(r)ល នតា-ល នតា អ ីទូ ដារី ចាឡាណ្តន់) 

luntur  /ល នទូរ(r)/ a ង្ើរពែ័: 
គ្តូវគ្បយ័តាគ្កណ្តត់ងន៉ះនឹរង ើ្រពែ័ងៅងពលណដ
លងបាក hati-hati, kain ini akan 

luntur bila dicuci! (ហាទី-ហាទី 
កាអ iន អ ីនី អាកាន់ លuនទូរ(r) ប ៊ីឡា ឌជិូជី) 

lupa  /លូបា៉ា / v ង្ៃច: 
ស ាំងទសខ្ុាំង្ៃចយកឯកសារណដលអាកគ្តូវការយកម
កជាមួយ maaf, saya lupa 

membawa fail yang Anda 

minta (មា៉ា អា វ្ សាយ៉ា  លូបា៉ា  ងមើមបាវ៉ា  
ហាវ អ ីល យ ាំរ អានដា មiនតា);
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-- daratan  /លូបា៉ា  ដារ៉ា តាន់់/  
មងមើមមាយ: 
ោត់បានមងមើមមាយងដាយសាណតោត់មាន
អារមៅែ៍ថាមានទូនទីងៅកាុរការិយល័យ 

ia menjadi lupa daratan 

karena merasa memiliki 

jabatan di kantor (អ យី៉ា  ងមើនចាឌី  
លូបា៉ា  ដារ៉ា តាន ់កាងរីណ្ត ងមើរ៉ា សា ងមើមីលីរី 
ចាបាតាន់ ឌិ កាន់តូរ(r)); 

-- diri /លូបា៉ា  ឌិរ/ី ង្ៃចខៃួន:  
melupakan  /ងមើលូបា៉ា កាន់់/ v បាំង្ៃច: 
ខ្ុាំគ្តូវការងពលងវលាជាងគ្ចើនណខងឌើមបីបាំង្ៃចង្ត កា
រែ៍ដ៏រួរឲ្យអាមា៉ា ស់ងន៉ះ saya butuh 

waktu berbulan-bulan untuk 

melupakan kejadian 

memalukan itu (សាយ៉ា  ប ទូ ៉ះ វ៉ា កទ់ូ 
បឺរ(r)ប ូឡាន់-ប ូឡាន់ អ  នទ ក ងមើលូបា៉ា កាន់ 
ងរើចាឌីយ៉ា ន ងមើមា៉ា លូកាន់ អ ីទូ); 
pelupa  /ងពើលូបា៉ា / n ណដលង្ៃចងគ្ចើន: 
ងបើងទ៉ះបីជាងៅវ័យងកៅរមាា យរបស់ខ្ុាំោត់ង្ៃចងគ្ចើ 

នណ្តស់ meski masih muda, ibu 

saya benar-benar pelupa (ណមសគ ី 
មា៉ា ស ិ៉ះ មូដា អ ីប ូ សាយ៉ា  បឺណ្តរ(r)-

បឺណ្តរ(r) ងពើលូបា៉ា ) 
lurus  /លូរ ស(s)/ a គ្តរ:់ បនរ ត់គ្តរ់ garis 

lurus (ការីស(s) លូរ ស(s)) 

lusa  /លូសា/ n ខានណសអក: 
ខានណសអកពួកងយើរនឹរជួបោា ងទៀតងៅទីងន៉ះ 
lusa, kita akan bertemu lagi 

di sini (លូសា រីតា អាកាន់ បឺរ(r)ងទើមូ 
ឡា្គ ីឌិ ស ីន)ី 

lusin  /លូស ីន/ n រប់សិប: រប់សិបណកវ 
selusin cangkir (ងសើលូស ីន 
ចាាំរងកៀរ(r)) 

lutut /លូទ ត/ n ជរគរ:់ ជរគរ់ោតរ់បួសងដាយសារ
ដួល lututnya luka karena 

jatuh (លូទ តញ៉ា  លូកា កាងរីណ្ត ចាតូ៉ះ); 
berlutut  /បឺរ(r)លូទ ត/ v លតជ់រគរ់
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maaf  /មា៉ា អា វ្/ n 1 សូមអ្័យងទស: សូម្័យ
ងទស កាលពីមសិលមិញខ្ុាំមិនអាចចូលរួមជប់
ងលៀរអាក maaf, saya kemarin 

tidak dapat datang ke 

pestamu (មា៉ា អា វ្ សាយ៉ា  ងកើមា៉ា រីន ទីដាក់ 
ដាបា៉ា ត់ ដាតាាំរ ងកើ ងពសាា មូ); 2 ការស ាំងទស: 
សូមទទួលយកការស ាំងទសរបស់ខ្ុាំ 
terimalah permintaan 

maafku (ងតើរីមា៉ា  ៉ះ ងពើរ(r)មីនតាអាន ់
មា៉ា អា វ្រូ); 
memaafkan  /ងមើមា៉ា អា វ្កាន់់/  

v អ្័យងទស; អត់ងទស; 

មិនងយគ្សួលង ើយកាុរការអ្័យងទសង្ើយនិ
របាំង្ៃច tidak pernah mudah 

untuk memaafkan dan 

melupakan (ទីដាក់ ងពើរ(r)ែ៉ះ មូដ៉ះ 
អ  នទ ក ងមើមា៉ា អា វ្កាន់ ដាន់ ងមើលូបា៉ា កាន់); 
សូមអ្័យងទសឲ្យខ្ុាំសគ្មាប់ការណដលមិនបានមក
ម ន maafkan saya tidak 

datang lebih awal (មា៉ា អា វ្កាន់ 
សាយ៉ា  ទីដាក់ ដាតាាំរ ងលើប  ៉ះ អាវ៉ា ល)់ 

mabuk  /មា៉ា ប  ក/ a 1 ព ល: ោតព់ លទឹករលក 
mabuk laut (មា៉ា ប  ក ឡាអ  ត); 2 គ្សវឹរ:   

ក ាំ ឹកងគ្ចើនងពក គ្បយ័តាគ្សវរឹ jangan 

terlalu banyak minum, nanti 

mabuk! (ចាង៉ា ន់ ងតើ(r)ឡាល ូបាញ៉ា ក់ 
មីន ម ណ្តន់ទ ី មា៉ា ប  ក); 
-- darat /មា៉ា ប  រ ដារ៉ា ត/់ ព លឡាន: 
ោត់ព លឡានយ៉ា រខាៃ ាំរ dia 

mengalami mabuk darat 

yang parah (ឌីយ៉ា  ងមើង៉ា ឡាមី មា៉ា ប  រ 
ដារ៉ា ត់ យ ាំរ បា៉ា រ៉ា៉ះ); 
-- laut  /មា៉ា ប  រ ឡាអ  ត/ ព លសម គ្ទ: 
ពយុ៉ះបានង្វើឲ្យោត់ព លសម គ្ទ badai 

membuat dia mabuk laut (បាថ្ដ 
ងមើមប ូវ៉ា ត ឌីយ៉ា  មា៉ា ប  រ ឡាអ  ត) 

macam /មា៉ា ចាាំ/ n គ្បង្ទ: 
ងទើការងរគ្បង្ទអវីណដលអាកកាំព រណតណសវររក? 

pekerjaaan macam apa yang 

Anda cari? (ងពើងរើចាអាន មា៉ា ចាាំ អាបា៉ា  
យ ាំរ អានដា ចារី?); 

bermacam-macam  /បឺរ(r)មា៉ា ចាាំ-
មា៉ា ចាាំ/ a ងគ្ចើនគ្បង្ទ: 
មានណ ៃងឈ្ើជាងគ្ចើនគ្បង្ទណដលមាន ាុកសារធ្នត វី
តាមីនស  ី(C) ada bermacam 

buah-buahan yang 
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mengandung vitamin C (អាដា  

បឺរ(r)មា៉ា ចាាំ ប ូវ៉ា៉ះ ប ូវ៉ា ហាន់ យ ាំរ ងមើង៉ា ន់ឌ រ 
្វីតាមីន ងច); 
macam-macam  /មា៉ា ចាាំ-មា៉ា ចាាំ/  
adv គ្បង្ទៗ: 
ងទើអាកអាចបងា ញខ្ុាំពីគ្បង្ទៗថ្នគ្កណ្តត់ណដលល
ក់ងៅកាុរហារងន៉ះងទ? bisa Anda 

perlihatkan macam-macam 

kain yang dijual di toko ini? 

(ប ៊ីសា អាន់ដា ងពើរ(r)លីហាត់កាន់ មា៉ា ចាាំ-
មា៉ា ចាាំ កាអ iន យ ាំរ ឌជិូវ៉ា ល់ ឌិ តូកូ អ នីី); 
semacam  /សឺមា៉ា ចាាំ/ a ដចូជា: 
មានអារមៅែ៍ដូចជាចណមៃកណដលជបួនឹរោត់ងទៀត 
rasanya aneh berjumpa lagi 

dengannya (រ៉ា សាញ៉ា  អាងែ៉ះ 
បឺរ(r)ជ មបា៉ា  ឡា្គ ីងឌើង៉ា ន់ញ៉ា ) 

macet  /មា៉ា ចិត/ a សរ៉ះ: ចរចរែ៍ងៅ
ទីគ្ករុ្ាកាតាឧសា្ស៍រ៉ះ lalu lintas 

di Jakarta sering kali macet 

(ឡាល ូលីនតាស(់s) ឌី ចាការ(r)តា ងសើរីរ 
កាលី មា៉ា ចិត) 

madu  /មា៉ា ឌូ/ n ទឹក ៅុាំ: 
នរចូលចិតាដាក់ទឹក ៅុាំចូលកាុរណតរបស់នរ ia  

menyukai madu di dalam 

tehnya (អ ីយ៉ា  ងមើញូថ្ក មា៉ា ឌូ ឌិ ដាឡាាំ 
ងត៉ះញ៉ា ) 

magnet /មា៉ា កងែត/ n ងមណដក; គ្ប្ពទក់ទញ: 
អាករាំមាា ក់ងន៉ះរឺជាគ្ប្ពណដលទក់ទញចាំណ្តប់
អារមៅែ័របស់ទសសនិកជន penari itu 

menjadi magnet yang 

menarik perhatian penonton 

(ងពើណ្តរី អ ីទូ ងមើនចាឌិ មា៉ា កណែ យ ាំរ 
ងមើណ្តរីរ ងពើរ(r)ហាតីយ៉ា ន ងពើែ នត ន) 

mahal  /មា៉ា ហាល់/ a ថ្ងៃ: តថ្មៃន ិកាងន៉ះ
ថ្ងៃណ្តស់ harga jam ini sangat 

mahal (ហារ(r)ហាគ  ចាាំ អ ីនី សាងត់ 
មា៉ា ហាល់) 

mahasiswa  /មា៉ា ហាស ីសាវ / n និសសិត: 
កូនគ្សីរបស់ោត់រឺជានិសសិតណដលឆ្លៃ ត 
putranya adalah mahasiswa 

yang pintar (ពូគ្តាញ៉ា  អាដា ៉ះ 
មា៉ា ហាស ីសាវ  យ ាំរ ពិនតារ(r)) 

mahir  /មា៉ា ្ីរ(r)/ a ណដលមានជាំនញ: 
អាកបងចចកងទសណដលមានជាំនញ teknisi 

yang mahir (តិរនីស ី យ ាំរ មា៉ា ្ីរ(r)) 

mahkota  /ម៉ា៉ះកូតា/ n មក ដ: 
អាកឈ្ា៉ះការគ្បកួតបវរកញ្ជា បានពាក់មក ដណដលចាាំ
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រង ៃកៗ pemenang kontes 

kecantikan mengenakan 

mahkota yang berkilau 

(ងពើងមើណ្តាំរ ក នណតស(ស) ងរើចាន់ទីកាន់ 
ងមើងរើណ្តកាន់ ម៉ា៉ះកូតា យ ាំរ បឺរ(r)រីងៅ) 

main, bermain  /ងពើរ(r) ណម៉ាន/ v ងលរ: 
ងកៅរៗងលរបាល់ទតង់ដាយរីករយ anak-

anak bermain sepak bola 

dengan gembira (អាណ្តក់ អាណ្តក់ 
ងប ៊ីរ(r) ណម៉ាន ងសើបា៉ា ក់ បូឡា ងឌើង៉ា ន់ ង្គើមប ៊ីរ៉ា ); 
mainan  /មា៉ា អ ីណ្តន់/ n គ្បដាប់ងកៅរងលរ: 
ងកៅរគ្បសុងន៉ះបានរកាគ្បដាប់ងកៅរងលររបស់ោត់
ងៅកាុរគ្បអប់ដ៏្ាំ anak itu 

meyimpan mainan-

mainannya di dalam kotak 

besar (អាណ្តក់ អ ីទូ ងមើញិមបា៉ា ន់់ 
មា៉ា អ ីណ្តន់-មា៉ា អ ីណ្តន់ញ៉ា  ឌិ ដាឡាាំ កូតាក់ 
ណបសារ(r)); 

main-main  /មា៉ា អ ីន-មា៉ា អ ីន/ v ងលរៗ: 
ក ាំខវល់ការនិយយរបស់ោត់ៗគ្ោន់ណតនិយយងល
រងទ jangan pedulikan 

ucapannya, dia hanya main-

main (ចាង៉ា ន់ ងពើឌូលីកាន់ អ ូចាបា៉ា នញ់៉ា  
ឌីយ៉ា  ហាញ៉ា  មា៉ា អ ីន- មា៉ា អ ីន); 

mempermainkan 

 /ងមើមងពើរ(r)មា៉ា អ ីនកាន់/់ v ងលរងសើច; 
ងបាកគ្បាស់: 
មិនលអង ើយងលរងសើចចាំងពា៉ះនរណ្តមាា ក់ណដលងរ
កាំព រណតមានបញ្ជា  tidak baik 

mempermainkan seseorang 

yang sedang dalam  kesulitan  

(ទីដាក់ បាអ ិរ ងមើមងពើរ(r)មា៉ា អ ីនកាន់ 
សឺសឺអូរ ាំរ យ ាំរ សឺដាាំរ ដាឡាាំ ងរើស ូលីតាន)់; 
pemain  /ងពើមា៉ា អ ីន/ n កីឡាករ: 
បរគ្បសុរបស់ខ្ុាំរឺជាកីឡាករបាល់ងបា៉ះមាា ក់ 
kakakku adalah seorang 

pemain basket (កាកាក់រូ អាដា ៉ះ 
សឺអូរ ាំរ ងពើមា៉ា អ ីន បាសាិត); 
permainan  /ងពើរ(r)មា៉ា អ ីណ្តន់/  
n ណលបរ; កីឡា; ង្គម: 
ពួកងយើរចូលចិតាងលរង្គមងមា៉ា នូប៉ាូលីណ្តស់ 

kami senang sekali 

permainan monopoli (កាម ី
សឺណ្តាំរ សឺកាល ីងពើរ(r)មា៉ា អ ីណ្តន់ ម៉ាូែូប៉ាូលី) 

majalah  /មា៉ា ចា ៉ះ/ n ទសសនវដាី: 
ខ្ុាំបានសរងសរអតាបទទសសនវដាីមួយចាំនួនសគ្មាប់
ស្ទសា ីsaya telah menulis 

beberapa artikel untuk 
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majalah wanita (សាយ៉ា  ងទើ ៉ះ 
ងមើនូលិស(ស) បឺបឺរ៉ា បា៉ា  អារ(r)ទីងរើល អ  នទ ក 
មា៉ា ចា ៉ះ); 
-- dinding /មា៉ា ចា ៉ះ ឌិនឌរិ/ 
គ្ពឹតាិបគ្តព័ត៌មាន: គ្ពឹតាបិគ្តព័ត៌មានសាលា 

majalah dinding sekolah 

(មា៉ា ចា ៉ះ ឌិនឌិរ សឺកូ ៉ះ); 
-- ilmiah  /មា៉ា ចា ៉ះ អ ីលមីយ៉ា៉ះ/  
ទសសនវដាីវិទាសាស្ទសា: 
ងទើងៅកណនៃរណ្តណដលខ្ុាំអាចរកបាននូវទសសនវដាីវិ
ទាសាស្ទសា? dimana saya bisa 

mendapatkan majalah ilmiah? 

(ឌិមា៉ា ណ្ត សាយ៉ា  ប ៊ីសា ងមើនដាបា៉ា ត់កាន់ 
មា៉ា ចា ៉ះ អ ីលមីយ៉ា៉ះ?) 

majemuk  /មា៉ា ងជើម រ/ a លាយោា  
majikan  /មា៉ា ជីកាន់់/ n ងៅណក: 

ងៅណករបស់ខ្ុាំមានអតចរិករួសរយរក់ទក់ណ្តស់ 

majikanku mempunyai sifat 

yang sangat ramah (មា៉ា ជីកាន់រូ 
ងមើមពូថ្ញ៉ា ស ីហាវ ត់ យ ាំរ សាង៉ា ត់ រ៉ា ម៉ា៉ះ) 

maju  /មា៉ា ជយ/ូ 1 v ងឆ្លព ៉ះងៅម ខ: ោតង់ឆ្លព ៉ះងៅម ខ
ថាា ក់ dia maju ke depan kelas 

(ឌីយ៉ា  មា៉ា ជយ ូក ឺងឌើបា៉ា ន់ ងកើឡាស់ (s));  

 

2 v ងៅម ខ: ងៅម ខមួយជាំហា ន maju 

satu langkah (មា៉ា ជយូ សាទូ ឡាាំរក៉ះ);  
3 a អ្ិវឌឍន៍: គ្បងទសអ្ិវឌឍន៍ negara 

maju (ងនើហាា រ៉ា  មា៉ា ជយ)ូ 
maju, kemajuan /ងរើមា៉ា ជូវ៉ា ន/   

n 1  ការរីកចងគ្មើន: 
ការរីកចងគ្មើនថ្នបងចចកវទិាកាំព រមានការអ្ិវឌឍ
យ៉ា រឆ្លប់រ្័សប៉ា នៅ នឆ្លា ាំកនៃរមក 
kemajuan teknologi 

berkembang sangat pesat 

beberapa tahun terakhir 

(ងរើមា៉ា ជូវ៉ា ន់ តិរែូ ូ្គ ីបឺរ(r)ងរើមបាាំរ 
សាង៉ា ត់ ងពើសាត់បបឺឺរ៉ា បា៉ា  តា  ្ ន 
ងទើរ(r)អាក់្ីរ(r)); 2  ការអ្ិវឌឍ: ការ
អ្ិវឌឍងលឿន kemajuan pesat 

(ងរើមា៉ា ជយូវ៉ា ន់ ងពើសាត់); 
memajukan  /ងមើមា៉ា ជូកាន់់/  
v ង្វើឲ្យរីកចងគ្មើន: 
ការសារសរ់សាលាងរៀនងដាយឥតរិតថ្ងៃនឹរង្វើឲ្យ
រីកចងគ្មើនដល់ការអប់រំងៅឥែឌូ ងនស ី 
pembangunan sekolah-

sekolah gratis dapat 

memajukan pendidikan di 

Indonesia (ងពើមបារូណ្តន់ សឺកូ ៉ះ 
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សឺកូ ៉ះ ស្ទហាា ទិស(ស) ដាបា៉ា ត់  ងមើមា៉ា ជូកាន់ 
ងពើនឌិឌិកាន់ ឌ ិឥែាូ ងនស យី៉ា ) 

maka  /មា៉ា កា/ p ដូងចា៉ះ; ង្ត ងន៉ះង្ើយ: 
ខ្ុាំមិនអាចវយកាំពយូទ័របានលអង្ត ដូចងន៉ះង្ើយ
លិខិតអងញ្ាើញងន៉ះខ្ុាំសរងសរវងដាយថ្ដ saya 

tidak dapat mengetik dengan 

baik, maka surat undangan 

itu saya tulis saja (សាយ៉ា  ទីដាក ់
ដាបា៉ា ត់ ងមើងរើទិក ងឌើង៉ា ន់ បាអ ីរ មា៉ា កា ស ូរ៉ា ត់ 
អ  នដាង៉ា ន់ អ ីទូ សាយ៉ា  ទូលិស(ស) សាចា) 

makalah  /មា៉ា កា ៉ះ/ n គ្កដាស់; សនៃកឹ: 
វនឹរបងា ញគ្កដាសកិចចការវងៅថ្ងៃណសអក ia 

akan menampilkan 

makalahnya besok (អ យី៉ា  អាកាន់ 
ងមើណ្តាំពីលកាន់ មា៉ា កា ៉ះញ៉ា  ណបស ក); 
pemakalah  /ងពើមា៉ា កា ៉ះ/ n វយរៅិន: 
វយរៅិនសាំខាន ់pemakalah utama 

(ងពើមា៉ា កា ៉ះ អ ូតាមា៉ា ) 
makam  /មា៉ា កាាំ/ n  ាូរ; ទីបញ្ចុ៉ះសព: 

ងៅងលើទួលងន៉ះមាន ាូរថ្នគ្កមុគ្រួសាររបស់ងយើរ 
di bukit itu terletak makam 

keluarga kami (ឌិ ប ូរិត អ ីទូ 
ងទើរ(r)ងលើតាក់ មា៉ា កាាំ ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា  កាមី); 
memakamkan /ងមើមា៉ា កាាំកាន់់/ v កប;់ 
បូជា; បញ្ចុ៉ះសព:  

ខ្ុាំមានទ កខងសាកយ៉ា រខាៃ ាំរងៅងពលណដលពួកងរចា
ប់ង រើមបញ្ចុ៉ះសពជីដូនរបស់ខ្ុាំ saya sangat  

berduka saat mereka mulai 

memakamkan nenek (សាយ៉ា  
សាង៉ា ត់ បឺរ(r)ឌូកា សាអាត់ ងមើងរកា មូថ្  

ងមើមា៉ា កាាំកាន់ ណនែិក); 
pemakaman  /ងពើមា៉ា កាមា៉ា ន់់/  
n ការបូជា; ការបញ្ចុ៉ះសព: 
អាក្ូមិបានងៅចូលរួមកាុរពិ្ ីបញ្ចុ៉ះសពរបស់ងមដឹ
កនាំសាសន warga mendatangi 

acara pemakaman tokoh 

agama itu (វ៉ា រ(r)ហាា  ងមើនដាតារ ី
អាចារ៉ា  ងពើមា៉ា កាមា៉ា ន់ តូក ៉ះ អាហាា មា៉ា  អ ីទូ) 

makan  /មា៉ា កាន់/ v ញុាំ : ខ្ុាំចូលចិតាញុាំ បាយឆ្ល; 

ញុាំ អាហារងពលយប;់ ញុាំ អាហារងពលថ្ងៃ; 
ញុាំ អាហារងពលគ្ពឹក saya suka 

makan nasi goreng; (សាយ៉ា  ស ូកា 

មា៉ា កាន់ ណ្តស  ី្ាូណរ៉ារ); ញុាំ អាហារងពលយប់ 
makan malam (មា៉ា កាន់ មា៉ា ឡាាំ); 
ញុាំ អាហារថ្ងៃគ្តរ់  
makan siang (មា៉ា កាន់ ស ីយ៉ា រ); 
ញុាំ អាហារងពលគ្ពឹក makan pagi 

(មា៉ា កាន់ បា៉ា ្គ)ី
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-- angin  /មា៉ា កាន់់ អារីន/  
គ្សូបយកខយល់បរិស ទធ: 
ខ្ុាំងចញងគ្តបនាិចងឌើមបីគ្សូបយកខយល់បរិស ទធ 
saya akan keluar sebentar 

untuk makan angin (សាយ៉ា  
អាកាន់ ងរើលូវ៉ា រ(r) សឺបិនតារ(r) អ  នទ ក 
មា៉ា កាន់ អារិន); 
-- asam garam  /មា៉ា កាន់់ អាសាាំ 
ហាា រ៉ា ម/ ណដល់មានពិងសា្ន:៍ 
ឪព ករបស់ខ្ុាំរឺចរកជនណដលមានបទពិងសា្ន៏ងគ្ចើ
ន ayah saya seorang 

perantau yang banyak makan 

asam garam (អាយ៉ា៉ះ សាយ៉ា  សឺអរូ ាំរ 
ងពើរ៉ា ន់ងៅ យ ាំរ បាញ៉ា ក់ មា៉ា កាន់ អាសាាំ 
ហាា រ៉ា ម); 
-- besar  /មា៉ា កាន់់ ណបសារ(r)/ 
ញុាំ អាហារជ ាំោា : 
គ្កមុគ្រួសាររបស់ខ្ុាំបានងគ្ោរទ កកមៅវិ្ ីញុាំ អាហារ
ជ ាំោា ងៅឯ រ៉ះយប់ងន៉ះ keluarga saya 

merencanakan acara makan 

besar di rumah malam ini 

(ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា  សាយ៉ា  ងមើងរនចាណ្តកាន់ 
អាចារ៉ា  មា៉ា កាន់ ណបសារ(r)ឌិ រូម៉ា៉ះ មា៉ា ឡាាំ អ ីនី); 
makanan /មា៉ា កាណ្តន់/ n 1 មាូបអាហារ: 
មអូបអាហារឆ្លប់រ្័ស makanan cepat 

saji (មា៉ា កាណ្តន់ ងចើបា៉ា ត់ សាជយី);  

2 អាហារ: អាហារណដលញុាំ ភាៃ មៗ 
makanan cepat saji (មា៉ា កាណ្តន ់
ចឺបា៉ា ត់ សាជី); 
~ cepat saji  /មា៉ា កាណ្តន់ ចឺបា៉ា ត់ 
សាជី/ អាហារណដលញុាំ ភាៃ មៗ: 
លអវរួរងជៀសវរការបរិងភារអាហារញុាំ ភាៃ មៗ
ងគ្ពា៉ះវមិនលអសគ្មាប់ស ខភាពរបស់អាកង ើយ 

sebaiknya hindari 

mengonsumsi makanan cepat 

saji karena tidak bagus bagi 

kesehatan Anda (សឺបាអ ីរញ៉ា  
្ ីនដារី ងមើរ នស  មស ី មា៉ា កាណ្តន់ ងជើបា៉ា ត់ 
សាជី កាងរីណ្ត ទីដាក់ បា គ្ុស(ស) បា គ្ី 
ងរើសីហាតាន់ អានដា); 

~ empuk /មា៉ា កាណ្តន់ ងអើមពូរ 
រីយ៉ា សាន់/ ជាម ខសញ្ជា : 
សមាីដ៏ចគ្មូរចគ្មាសរបស់ងលាកអ្ិបាលគ្ករុបាន
កាៃ យជាងៅម ខសញ្ជា របស់គ្បព័នធ សពវ ាយងឌើមបី
ង្វើឲ្យររគួសរងរគើតាំណែររបស់ោត់ 
pernyataan kontroversial 

wali kota itu menjadi 

makanan empuk media 

massa untuk menggoyang 

kedudukannya (ងពើរ(r)ញ៉ា តាអាន 
ក នគ្តូណ្វរ(r)ស ីយ៉ា ល វ៉ា លីកូតា អ ីទូ 
ងមើនចាឌិ មា៉ា កាណ្តន់ ងអើមព រ ងមឌយី៉ា  
មា៉ា ស់សា អ  នទ ក ងមើរ្ាយូ ាំរ ងរើឌូឌូកានញ់៉ា );
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memakan  /ងមើមា៉ា កាន់់/ v ញុាំ ; បរិងភារ; 
ស :ី ខ្ុាំចរញ់ាំ បាយឆ្ល saya ingin 

makan nasi goreng (សាយ៉ា  អ ីរនី 
មា៉ា កាន់ ណ្តស  ី្ាូណរ៉ារ) 

makhluk /មា៉ា ក់ល រ/ n សតវងលាក: 
មន សសរឺជាសតវងលាកណដលអាចរិតជាលកខែៈត
កា manusia adalah makhluk 

yang mampu berpikir secara 

logis (មា៉ា នូស ីយ៉ា  អាដា ៉ះ មា៉ា ក់ ៃុរ យ ាំរ 
មា ាំពូ បឺរ(r)ពីរីរ(r) សឺចារ៉ា   ូ្គិស(ស)) 

maki  /មា៉ា រី/ v ងជគ្បមាង; សាីបងនរ ស: 
ចូរក ាំងជគ្បមាងកូនងៅទីសាធ្នរែៈ jangan 

maki anakmu di depan umum! 

(ចាង៉ា ន់ មា៉ា រី  អាណ្តក់មូ ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់ អ ូម ម); 
makian  /មា៉ា រីយ៉ា ន់/់ n ការងជគ្បមាង; 
ការសាីបងនរ ស; 
memaki  /ងមើមា៉ា រី/ v ងជគ្បមាង; 
សាីបងនរ ស: 
ប រសមាា ក់ងន៉ះបានសាីបងនរ សដល់ភាពចថ្គ្រងៅ
ថ្ងៃងន៉ះ lelaki itu memaki  

kesialannya hari ini ( ឺឡារី អ ទីូ 
ងមើមា៉ា រី ងរើស ីយ៉ា ឡាន់ញ៉ា  ហារី អ ីនី); 
memaki-maki  /ងមើមា៉ា រី-មា៉ា រី/  
v ងជគ្បមាង; សាីបងនរ ស: 

អាកស ាំទនបានងជគ្បមាងមាច ស់ រ៉ះណដលមិនបាន ា
ល់គ្បាក់ដល់ងរ seorang pengemis 

memaki pemilik rumah yang 

tidak mau memberinya uang 

(សឺអូរ ាំរ ងពើងរ៉ាមិស(ស) ងមើមា៉ា រី ងពើមីលីរ រូម៉ា៉ះ 
យ ាំរ ទីដាក់ មា៉ា វ ងមើមបឺរីញ៉ា  អ ូវ ាំរ) 

makin  /មា៉ា រិន/ adv កាន់ណត: 
អាកងមើលងៅកាន់ណតគ្សស់សាអ ត Anda 

terlihat makin cantik (អានដា 

ងទើរ(r)លីហាត់ មា៉ា រីន ចាន់ទីរ); 
semakin  /សឺមា៉ា រិន/ adv កាន់ណត: 
ងកៅរងន៉ះយាំកាន់ណតខាៃ ាំរ anak itu 

menangis semakin keras 

(អាណ្តក់ អ ីទូ ងមើណ្តរិស(ស) សឺមា៉ា រិន 
ងរើរ៉ា ស(់ស)) 

maklum  /មា៉ា ក់ល ម/ v យល់: 
សូមយល់ រច ៉ះងន៉ះរឺជាថ្ងៃដាំបូររបស់ខ្ុាំ 
mohon maklum, ini hari 

pertamaku (មូ្ ន មា៉ា ក់ល ម អ ីនី ហារី 
ងពើរ(r)តាមា៉ា រូ); 
memaklumi  /ងមើមា៉ា ក់លូមី/ v យល់: 
មិនមានអវីណដលគ្តូវងសាកសាា យងន៉ះង ើយខ្ុាំយល់
ពីឧបបតាិង្ត ងន៉ះ  
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tidak ada yang perlu 

disesalkan, saya memaklumi 

kejadian itu (ទីដាក់ អាដា យ ាំរ 
ងពើរ(r)លូ ឌិសឺសាល់កាន ់សាយ៉ា   ងមើមា៉ា កល់ូមី 
ងរើចាឌីយ៉ា ន អ ីទូ) 

makmur  /មា៉ា ក់មូរ(r)/ a ចគ្មុរចងគ្មើន: 
គ្បងទសណដលចគ្មរុចងគ្មើន negara 

makmur (ងនើហាា រ៉ា  មា៉ា ក់មូរ(r)) 

makna  /មា៉ា ក់ណ្ត/ n អតាន័យ: អតាន័យពីរ 
makna ganda (មា៉ា ក់ណ្ត ហាា ន់ដា); 

bermakna  /បឺរ(r)មា៉ា ក់ណ្ត/  

v មានអតាន័យ: 
អាកស ខចិតាមកចូលរួមវពតិជាមានអតាន័យខាៃ ាំរ
ណ្តស់សគ្មាប់ពួកងយើរ kesediaan 

Anda untuk hadir sangat 

bermakna bagi kami 

(ងរើសឺឌីយ៉ា អាន អានដា អ  នទ ក ហាឌីរ(r) 

សាង៉ា ត់ បឺរ(r)មា៉ា ក់ណ្ត បា គ្ី កាម)ី 
maksud  /មា៉ា កស ូត/ n 1 ងោលបាំែរ: ងោល

បាំែរថ្នឃាៃ របសោ់ត ់រចឺាស់លាស់ង្ើយ 

maksud kalimatnya sudah 

jelas (មា៉ា ក់ស ូត កាលីមា៉ា ត់ញ៉ា  ស ូដ៉ះ 
ងចយើឡាស់ (s)); 2 ន័យ: ងតើអាកចរ់បាននយ័ថា 

ងម៉ាច? apa maksudmu? (អាបា៉ា  
មា៉ា ក់ស ូតម ូ?); 

bermaksud /ងប ៊ីរ (r) មា៉ា ក់ស តូ/  
v ងចតន: ខ្ុាំមានងចតនចរ់ជួយោត ់saya 

bermaksud menolongnya 

(សាយ៉ា  ងប ៊ីរ (r) មា៉ា ក់ស ូត ងមើែូ ុរញ៉ា ) 
malah  /មា៉ា  ៉ះ/ adv ណបរជា: 

ោត់ណបរជាចាក់ងចញងជៀសជារនិយយពីបញ្ជា
ងន៉ះ ia malah pergi daripada 

membicarakan masalah itu 

(អ ីយ៉ា  មា៉ា  ៉ះ ងពើរ(r)្គ ីដារីបា៉ា ដា 

ងមើមប ៊ីចារ៉ា កាន់ មា៉ា សា ៉ះ អ ីទូ); 
malahan  /មា៉ា ឡាហាន់់/ p ណងមទាំរ: 
ណឆ្ារបស់ខ្ុាំងច៉ះលបិចងគ្ចើនង ើ្យវណងមទាំរអាចងគ្បើ
ឲ្យង្វើចលនកាយសមព័នធងទៀត anjing 

saya tahu banyak trik, 

malahan ia bisa diperintah 

untuk melakukan gerakan 

akrobatik (អាន់ជិរ សាយ៉ា  តាអ  ូបាញ៉ា ក់ 
គ្ទិរ មា៉ា ឡាហាន់ អ យី៉ា  ប ៊ីសា ឌិងពើរីនត៉ះ 
អ  នទ ក ងមើឡារូកាន់ ង្គើរ៉ា កាន់ អាគ្កូបាទីរ) 

malam  /មា៉ា ឡាាំ/ n យប:់ គ្ព៉ះច័នរ្ ៃឺចាស់
ងៅងពលយប ់pada malam hari 

bulan bersinar terang (បា៉ា ដា 

មា៉ា ឡាាំ ហារ ីពូឡាន ងពើរ (r) ស ីងែើរ (r) 

ងទើរាំរ);
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bermalam  /បឺរ(r)មា៉ា ឡាាំ/ v សគ្មាក; 
ងររ; សាា ក់ងៅ: 
ងដាយសារណតអាកាសធ្នត មិនលអទីបាំ  តពួកងយើរ
ងររងៅ រ៉ះរបស់អាកគ្សកុ karena cuaca 

buruk, kami akhirnya 

bermalam di rumah seorang 

penduduk (កាងរីណ្ត ជូវ៉ា ចា ប ូរ រ កាមី 
អាក្ីរ(r)ញ៉ា  បឺរ(r)មា៉ា ឡាាំ ឌិ រូម៉ា៉ះ សឺអូរ ាំរ 
ងពើនឌូឌ រ); 
kemalaman  /ងរើមា៉ា ឡាមា៉ា ន់់/  
a ណដលររឹត: 
ខ្ុាំគ្តូវងៅឥ ូវងន៉ះងបើមិនដូងចា៉ះងទខ្ុាំនឹរគ្ត ប់ងៅវិ
ញយប់ង្ើយ saya harus pergi 

sekarang, jika tidak saya 

akan kemalaman pulang 

(សាយ៉ា  ហារ ស(ស) ងពើរ(r)្គ ីសឹការ ាំរ ជីកា 

ទីដាក់ សាយ៉ា  អាកាន់ ងរើមា៉ា ឡាមា៉ា ន់ ពឡូាាំរ); 
malam-malam  /មា៉ា ឡាាំ-មា៉ា ឡាាំ/  
n ងៅងពលយប់: 
ងៅងពលយប់ប រសមាា ក់ងន៉ះលបចូលងៅកាុរអោរ 
malam-malam, orang itu 

menyelinap ke dalam gedung 

itu (មា៉ា ឡាាំ-មា៉ា ឡាាំ អរូ ាំរ អ ីទូ ងមើងញើលីណ្តប ់
ងរើ ដាឡាាំ ្គឺឌ រ អ ីទូ); 
semalaman  /សឺមា៉ា ឡាមា៉ា ន់់/  
n មួយយប់ងពញ:  

ខ្ុាំគ្តូវង្វើឯកសារសគ្មាប់ង្វើបទបងា ញងន៉ះងពញមួ
យយប់ saya harus mengerjakan 

bahan presentasi ini 

semalaman (សាយ៉ា  ហារ ស(ស) 

ងមើងរើរ(r)ចាកាន់ បាហាន់ ងគ្ពសិន-តាស ី អ ីនី 
សឺមា៉ា ឡាមា៉ា ន់); 

malang /មា៉ា ឡាាំរ/ a ណដលអ្័ព; ណដលគ្កីគ្ក: 
ស្ទសាីអ្័ពមាា ក់ងន៉ះកាន់ទ កខការសាៃ ប់របស់បាីនរ 
wanita malang itu meratapi 

kematian suaminya (វ៉ា នីតា 

មា៉ា ឡាាំរ អ ីទូ ងមើរ៉ា តាពី ងរើមា៉ា ទីយ៉ា ន់ ស ូវ៉ា មីញ៉ា ); 
-- melintang  /មា៉ា ឡាាំរ ងមើលីនតាាំរ/ 
រសាត់អណែា ត: 
ខ្ុាំបានរសាត់អណែា តអស់រយៈងពល២០ឆ្លា ាំងៅកាុរ
គ្បងទសងន៉ះ saya sudah malang 

melintang selama 20 tahun di 

negara ini (សាយ៉ា  ស ូដ៉ះ មា៉ា ឡាាំរ 
ងមើលីនតាាំរ សឺឡាមា៉ា  ឌូវ៉ា ពូល ៉ះ តា  ្ ន ឌិ 
ងនើហាា រ៉ា  អ ីនី); 
kemalangan  /ងរើមា៉ា ឡាង៉ា ន់់/ n អ្័ព; 
គ្កីគ្ក; ចថ្គ្រ: 
វគ្តូវបានគ្រួសារមិនងអើងពើងដាយសារណតពួកងររិត
ថាជាអាកនាំចថ្គ្រដល់គ្រួសារ ia 

diabaikan oleh keluarganya 

karena dianggap membawa 

kemalangan bagi mereka (យ៉ា  
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ឌិអាបាអ ីកាន់ អូងល៉ះ ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា ញ៉ា  
កាងរីណ្ត ឌិអារហាា ប់ ងមើមបាវ៉ា  ងរើមា៉ា ឡាង៉ា ន់ 
បា គ្ី ងមើងរកា) 

malapetaka  /មា៉ា ឡា ងពើតាកា/ n ម្នារយ: 
ងគ្ោ៉ះម្នារយងន៉ះបានងកើតង ើរងៅងពលណដល
ពយុ៉ះបានបាំផ្លៃ ញ រ៉ះរបស់ោត់ malapetaka 

itu datang ketika badai 

menghancurkan rumahnya 

(មា៉ា ឡា ងពើតាកា អ ីទូ ដាតាាំរ ងរើទីកា បាថ្ដ 
ងមើរហាន់ជូរ(r)កាន ់រូម៉ា៉ះញ៉ា ) 

malas  /មា៉ា ឡាស់ (s)/ a ខាិល: ងបើសិនជាចរ់
ឆ្លៃ ត សូមក ាំខាិល jika ingin pandai, 

jangan malas belajar (ជីកា អ ីរនី 
បា៉ា ន់ថ្ដ, ចាង៉ា ន់ មា៉ា ឡាស់(s) ងប ៊ីឡាចារ(r)); 

bermalas-malas(an) 

 /បឺរ(r)មា៉ា ឡាស់(s)- មា៉ា ឡាសាន់/  
v សគ្មាកងលរ: 
ច រសបាា ្៍ងន៉ះងយើរនឹរសគ្មាកងលរងៅ រ៉ះណតប៉ា 
ងណ្តា ៉ះ akhir pekan ini kami 

hanya akan bermalas-

malasan di rumah (អាក់្ីរ(r) 

ងពើកាន់ អ ីនី កាម ីហាញ៉ា  អាកាន់ 
បឺរ(r)មា៉ា ឡាស់(ស) -មា៉ា ឡាសាន់ ឌិ រូម៉ា៉ះ); 
pemalas  /ងពើមា៉ា ឡាស់/ n មន សសខាិល: 
យ៉ា ប់ណ្តស់មន សសខាិលការងររបស់នក់រឺងដកណត 

មួយម ខណតប៉ា ងណ្តា ៉ះ dasar pemalas,  
kerjamu hanya tidur saja! 

(ដាសារ(r) ងពើមា៉ា ឡាស់(ស) ងរើរ(r)ចាមូ 
ហាញ៉ា  ទីឌូរ(r) សាចា) 

maling  /មា៉ា លីរ/ n ងចារ: ងចារងន៉ះចូលតាម
បរអួច maling itu masuk lewat 

jendela (មា៉ា លីរ អ ីទូ មា៉ា សូក ង វ៉ា ត់ 
ជិនងដឡា) 

malu  /មា៉ា ល/ូ a ខាៅ សងអៀន: ក ាំខាៅ សងអៀនអី 
jangan malu-malu kucing 

(ចាង៉ា ន់ មា៉ា ល-ូមា៉ា ល ូរូជិរ); អាករួរណតមាន
អារមៅែ៍ថាខាៅ សងអៀននឹរខៃួនឯរ kamu 

harusnya merasa malu pada 

dirimu sendiri (កាម ូហារូស(s)ញ៉ា  
ងមើរ៉ា សា មា៉ា ល ូបា៉ា ដា ឌីរីមូ សិនឌីរី); 
mempermalukan 

 /ងមើមងពើរ(r)មា៉ា លូកាន់់/ v ង្វើឲ្យខាៅ ស់ងរ: 
មន សសរល់ោា ដឹរថាវគ្ោន់ណតចរ់ង្វើឲ្យខ្ុាំខាៅ សង់រ
ណតប៉ា ងណ្តា ៉ះ semua orang tahu 

bahwa ia hanya bermaksud 

mempermalukanku di depan 

umum (សឺមូវ៉ា  អូរ ាំរ តា  ្ូ ប៉ះវ៉ា  អ ីយ៉ា  
ហាញ៉ា  បឺរ(r)មា៉ា ស  ត ងមើមងពើរ(r)មា៉ា លូកាន់រូ 
ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់ អ ូមិម); 
kemaluan  /ងរើមា៉ា លូវ៉ា ន់់/ n គ្បដាប់ង្ទ; 
គ្បដាប់បនាពូជ
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malu-malu kucing  /មា៉ា ល ូមា៉ា ល ូ

រូជិរ/ អឹមងអៀន: ោតញ់ញឹមអមឹងអៀនៗ dia 

tersenyum malu-malu kucing 

(ឌីយ៉ា  ងតើរ(r) ងសើញូម មា៉ា លូ-មា៉ា ល ូរូជិរ) 
mampir  /មា ាំពីរ(r)/ v ចូលងលរ; ្រចូល: 

លអវអាករួរណតចូលណលរ រ៉ះរបស់ខ្ុាំ 
sebaiknya kamu mampir ke 

rumahku (សឺបាអ ីរញ៉ា  កាម ូមា ាំពីរ(r) 

ងរើ រូម៉ា៉ះរូ); 
mampu  /មា ាំ ពូ/ a លទធភាព: ោតោ់ៅ នលទធភាព

សរបាំែ លោតប់ានងទ ia tidak 

mampu membayar utangnya 

(អ ីយ៉ា  ទីដាក់ មា ាំ ពូ មឹមពាងយើតរ (r) 

អ ូតាាំរញ៉ា ); 
kemampuan  /ងកើមា ាំ ពូវ៉ា ន/់  
n សមតាភាព: ោតម់ានសមតាភាពរប់បានងគ្ចើន
ជារបរគ្បសុោត ់kemampuan 

berhitungnya melebihi 

kakaknya (ងកើមា ាំ ពូវ៉ា ន់ ងពើរ(r)្ ីទ រញ៉ា  
ងមើងលើពី  ្ ីកាកាកញ៉ា ) 

mana  /មា៉ាណ្ត/ pron មួយណ្ត: 
ងទើមួយណ្តណដលអាកគ្សលាញ់? mana 

yang kau suka? (មា៉ាណ្ត យ ាំរ ងកាវ 
ស ូកា); 

-- bisa  /មា៉ាណ្ត ប ៊ីសា/ ងមាចនឹរអាច:  

ខ្ុាំបានងរៀបចាំកមៅវិ្ ីងន៉ះអស់រយៈងពលរប់ណខងមាចនឹ
រអាចល បងចាលបាន saya telah 

menyiapkan acara ini selama 

berbulan-bulan, mana bisa 

dibatalkan (សាយ៉ា  ងទើ ៉ះ 
ងមើញីយ៉ា បកាន់ អាចារ៉ា  អ ីនី សឺឡាមា៉ា  
បឺរ(r)ប ូឡាន់-ប ូឡាន់ មា៉ាណ្ត ប ៊ីសា 

ឌិបាតាល់កាន់); 
-- lagi /មា៉ាណ្តឡា គ្ី/ អវីងទៀត: 
អវីងទៀតណដលងយើរគ្តូវង្វើ? mana lagi 

yang harus kami kerjakan? 

(មា៉ាណ្ត ឡា្គ ីយ ាំរ ហារ ស(ស) កាម ី
ងរើរ(r)ចាកាន់); 
-- tahu  /មា៉ាណ្ត ងៅ/ អាកណ្តដឹរ: 
អាកណ្តដឹរគ្បណ្លជាោត់ដ៏អាចថាបាន 
mungkin memang dia 

orangnya, siapa tahu (មូររិន 
ណមមា ាំរ ឌីយ៉ា  អូរ ាំរញ៉ា , ស ីយ៉ា បា៉ា  តា  ្ូ); 
di mana  /ឌិ មា៉ាណ្ត/ pron  

ងៅកណនៃរណ្ត: 
ខ្ុាំមិនដឹរថាពកួងរឥ ូវងន៉ះងៅកណនៃរណ្តងទ? 

saya tidak tahu di mana 

mereka sekarang (សាយ៉ា  ទីដាក ់
តាអ  ូឌិមា៉ា ណ្ត ងមើងរកា សឺការ ាំរ); 
ke mana  /ងរើ មា៉ាណ្ត/ pron ងៅណ្ត: 
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ងទើខ្ុាំគ្តូវយកកញ្ចប់ងន៉ះងៅណ្ត? kemana 

saya harus mengantarkan 

paket ini? (ងរើមា៉ា ណ្ត សាយ៉ា  ហារ ស(ស) 

ងមើង៉ា ន់តារ(r)កាន ់បា៉ា កិត អ ីនី) 
manakala  /មា៉ាណ្តកាឡា/ p ងពលណ្ត: 

ងៅងពលណ្តណដលអាកគ្តូវការជាំនួយអាកអាចទក់ទ
រមកងយើរបាន manakala kau 

membutuhkan bantuan, kau 

bisa menghubungi kami 

(មា៉ាណ្តកាឡា ងកាវ ងមើមប ូទ ៉ះកាន់ បានទូវ៉ា ន ់
ងកាវ ប ៊ីសា ងមើរ្ ូប ូរី កាមី) 

manasuka  /មា៉ាណ្តស ូកា/ a តាមចតិាចរ;់ 
ណដលអាចងគ្ជើសងរីសបាន: 
ការបណនាមធ្ននរ៉ា ប់ររស ខភាពងៅងលើរែនីសនសាំ
របស់អាករឺអាកអាចងគ្ជើសងរីសបាន 
penambahan asuransi 

kesehatan pada tabungan 

Anda bersifat manasuka 

(ងពើណ្តាំបាហាន់ អាស ូវ៉ា ន់ស ី ងរើសីហាតាន់ 
បា៉ា ដា តាប ូង៉ា ន់ អាន់ដា បឺរ(r)ស ីហាវ ត់ 
មា៉ាណ្តស ូកា) 

mancanegara  /មា៉ា ន់់ចាងនើង្គើរ៉ា / n បរងទស 

mancung  /មា៉ា ន់់ជ រ/ a គ្សួច: 
គ្ចម ៉ះនរគ្សួចដូចជាគ្ចម ៉ះរបស់ឪព កនរអញ្ចឹរ 
hidungnya mancung seperti 

ayahnya  
(្ ីឌ រញ៉ា  មា៉ា ន់ជ រ សឺងពើរ(r)ទី អាយ៉ា៉ះញ៉ា ) 

mandi  /មា៉ា ន់ឌី/ v រូតទឹក: រូតទឹកងដើមបឲី្យ
ររកាយគ្សស់គ្សាយ mandi supaya 

badan segar (មា៉ា ន់ឌី ស ូបា៉ា យ៉ា  បាដាន់ 
ងសងរើតរ (r)) 

mandiri  /មា៉ា ន់់ឌិរី/ a ណដលឯករជ: 
គ្សតីណដលឯករជ wanita mandiri 

(វ៉ា នីតា មា៉ា ន់ឌិរី); 
kemandirian /ងរើមា៉ា ន់់ឌិរីយ៉ា ន់/់  
n ឯករជភាព; ភាពមាា ស់ការងលើខៃួនឯរ: 
ភាពមាា ស់ការងលើខៃួនឯរអាចសងគ្មចងៅបានងដា
យការខិតខាំគ្បឹរង្វើការ kemandirian 

dapat diraih dengan kerja 

keras (ងរើមា៉ា ន់ឌិរីយ៉ា ន ដាបា៉ា ត់ ឌិរ៉ា អ ិស(ស) 

ងឌើង៉ា ន់ ងរើរ(r)ចា ងរើរ៉ា ស់(ស)) 

manfaat  /មា៉ា ន់ហាវ អាត/ n អតាគ្បងយជន:៍ ជួយ
អាកដថ្ទ មានអតាងយជន៍ងគ្ចើនណ្តស់ 

membantu orang lain banyak 

manfaatnya (មឹមបានទ់ូ អូរ៉ា រ ណ ន 
បាញ៉ា ក់ មា៉ា នហាវ អាតញ៉ា ) 

mangkuk  /មា ាំ រក ក/ n ចាន: ចានសមៃ 
mangkuk sup (មា ាំ រក កស  ប) 

manis /មា៉ា នីស (s)/ a ណ អម: ណងមសារងដើមបឲី្យ 
ណ អម tambahkan gula supaya 

manis (តាាំបាស់កាន់ រូឡា ស ូបា៉ា យ៉ា  មា៉ា នីស 

(s)) 
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manja  /មា៉ា ន់់ចា/ a បានចិតា; ថាា ក់ងាម; ខាិកខាក់: 
ការបាំងពញបាំែរតាមការចរ់បានរបស់ក មារនរឹ
ង្វើឲ្យពួកងរបានចិតា memenuhi semua 

keinginan anak dapat 

membuat anak menjadi 

manja (ងមើងមើនូ្ ី សឺមូវ៉ា  ងរើអ ីរីណ្តន ់
អាណ្តក់ ដាបា៉ា ត់ ងមើមប ូវត់ អាណ្តក់ ងមើនចាឌិ 
មា៉ា ន់ចា); 

bermanja-manja  /បឺរ(r)មា៉ា ន់ចា-

មា៉ា ន់់ចា/ v ថាា ក់ងាម; ខាកិខាក:់ 
ខ្ុាំចូលចិតាង្វើខាិកខាក់ជាមួយបរគ្សីរបស់ខ្ុាំ saya 

suka bermanja-manja 

dengan kakak perempuan 

saya (សាយ៉ា  ស ូកា បឺរ(r)មា៉ា នចា ងឌើង៉ា ន់ 
កាកាក់ ងពើងរីមពូវ៉ា ន់ សាយ៉ា ); 
memanjakan  /ងមើមា៉ា ន់ចាកាន់/់  
v ង្វើឲ្យបានចិតា; ថាា ក់ងាម; ខាិកខាក់: 
អាកមិនរួរង្វើឲ្យកូនគ្សីរបស់អាកបានចិតាង ើយ 

sebaiknya Anda tidak 

memanjakan putri Anda 

(សឺបាអ ីរញ៉ា  អាន់ដា ទីដាក់ ងមើមា៉ា ន់ចាកាន ់
ពូគ្ទ ីអាន់ដា) 

mantan  /មា៉ា ន់តាន់់/ n អតីត: អតតីគ្បធ្នន្ិបតី  
mantan presiden (មា៉ា នតាន់ 
ងគ្បស ីដិន) 

mantap  /មា៉ា នតាប់/ a គ្រប់គ្ោន់: ខ្ុាំគ្រប់គ្ោន់
អាចកាំែត់ជងគ្មើសបានង្ើយ saya 

sudah mantap menentukan 

pilihan (សាយ៉ា  ស ូដាស់ មា៉ា នតាប់ 
ងមើនិនទូកាន់ ពីលីហាន់) 

mantel /មា៉ា ន់ណទល/ n អាវ្ាំ: 
អាវ្ាំងន៉ះង្វើពីណសបកខាៃ  mantel itu 

terbuat dari kulit macan 

(មា៉ា ន់ណតល អ ីទូ ងទើរ(r)ប ូវត់ ដារី រូលីត 
មា៉ា ចាន់) 

manusia  /មា៉ា នូស ីយ៉ា / n មន សស: 
ពិ្ពងលាកងន៉ះមិនអាចបាំងពញតគ្មូវការរបស់មន 
សសងទៀតងទ alam ini sudah tidak 

mampu mencukupi 

kebutuhan manusia (អាឡាាំ អ ីន ី
ស ូដ៉ះ ទីដាក់ មា ាំពូ ងមើនជូរូពី ងរើប ូទហូាន់ 
មា៉ា នូស ីយ៉ា ); 
kemanusiaan  /ងរើមា៉ា នូស ីយ៉ា អាន/  
n មន សស្ម៍: អរគការមន សស្ម៍ 
organisasi kemanusiaan 

(អូរ(r)ហាា នីសាស ី ងរើមា៉ា នូស ីយ៉ា អាន) 
manusiawi  /មា៉ា នូស ីយ៉ា វី/ a សារជាតិមន សស: 

ការ្័យខាៃ ចការបរជ័យរឺជាសារជាតិរបស់មន សស 
takut gagal adalah hal yang 
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manusiawi (តារ ត ហាា ហាា ល់ អាដា ៉ះ 
ហាល់ យ ាំរ មា៉ា នូស ីយ៉ា វ)ី 

marah /មា៉ា រ៉ា៉ះ/ a ខរឹ: ោត់ខរឹងដាយសារមិតាោត់
ក ្ក់ ia marah karena 

temannya berbohong (អ ីយ៉ា  
មា៉ា រ៉ា ស់ កាងរីណ្ត ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា  ងពើរ (r) ងពា្  រ); 
kemarahan  /ងកើមា៉ា រ៉ា ហាន/់ n កាំ្រឹ: 
កា្ំ ឹរោត់កានណ់តខាៃ ាំរ kemarahannya 

memuncak (ងកើមា៉ា រ៉ា ហានញ់៉ា  ងមើម នចាក់) 
marak /មារ៉ា ក/់ a ងកើនង ើរ: 

ចាំនួនឧគ្កិដាកមៅតាមបណ្តា ញអ និង្ើណែតកាន់ណត
ងកើនង ើរ angka kejahatan dunia 

maya semakin marak (អាាំរកា 

ងរើចាហាតាន់ ឌូនយី៉ា  មា៉ា យ៉ា  សឺមា៉ា រិន មារ៉ា ក់); 
semarak /សឺមា៉ា រ៉ា ក់/ a ណដលគ្តច៉ះគ្តចរ:់ 
ការគ្បារពធពិ្ីប ែយចូលឆ្លា ាំងៅីដ៏គ្តច៉ះគ្តចរ់ 
peringatan tahun baru yang 

semarak (ងពើរីង៉ា តាន់ តា  ្ ន បារូ យ ាំរ 
សឺមា៉ា រ៉ា ក់) 

mari  /មារី/ p ងតា៉ះ: មក: ងតា៉ះមកតាមខ្ុាំ mari 

ikuti saya! (មារី អ ីរូទី សាយ៉ា !) 
markah  /មា៉ា រ(r)កាស់/ n សញ្ជា : សញ្ជា

ចរចរែ៍ markah jalan (មា៉ា រ(r)កាស់ 

ចាឡាន); 

memarkahi  

 /ងមើមា៉ា រ(r)កា  ្/ី v ដាក់សញ្ជា : ខ្ុាំដាក់សញ្ជា
ផ្លា យងៅទាំព័រទី៥ saya memarkahi 

halaman 5 dengan tanda 

bintang (សាយ៉ា  ងមើមា៉ា រ(r)កា  ្ី 
ហាឡាមា៉ា ន់ លីមា៉ា  ងទើង៉ា ន់ តាន់ដា ពីនតាាំរ) 

markas  /មា៉ា រ(r)កាស់(s)/ n បនរ យ: 
បនរ យទហាន markas tentara 

(មា៉ា រ(r)កាស់(ស) តិនតារ៉ា ); 
-- polisi  /មា៉ា រ(r)កាស់ ប៉ាូលីស /ី ប៉ា សាិ៍
ប៉ាូលីស; សាា នីយប៍៉ាូលីស: មាន
ការប៉ា៉ះទរគិចោា រវរគ្បជាពលរដានិរប៉ាូលីសងៅម ខ
សាា នីយ៍ប៉ាូលីស terjadi bentrokan 

antara warga dengan aparat 

di depan markas polisi 

(ងទើរ(r)ចាឌិ បិនគ្តូកាន់ អាន់តារ៉ា  វ៉ា រ(r)ហាា  
ងឌើង៉ា ន់ អាបា៉ា រ៉ា ត់ ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់ មា៉ា រ(r)កាស(់ស) 

ប៉ាូលីស )ី 
masa /មា៉ា សា/ n ងពលងវលា: គ្របយ់៉ា ររឺមាន

ងពលងវលារបសវ់; ងពលងវលាកនៃរ; 
ងពលអនរត semua ada masanya; 

masa lalu; masa depan (ងសើម័រ 
អាដា មា៉ា សាញ៉ា ; មា៉ា សាឡា ូ; មា៉ា សា ងឌើបា៉ា ន់); 

-- kini  /មា៉ា សា រីន/ី សពវថ្ងៃងន៉ះ; ឥ ូវងន៉ះ: 
សពវថ្ងៃ
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ងន៉ះស្ទសាីងម រ៉ះជាងគ្ចើនបានពគ្រឹរខៃួនឯរតាមរយៈ
អាជីវកមៅអនឡាញ di masa kini, 

banyak ibu rumah tangga 

yang memberdayakan 

dirinya melalui bisnis daring 

(ឌិ មា៉ា សា រីនី បាញ៉ា ក់ អ ីប ូ រូម៉ា៉ះ តាាំរហាា  
យ ាំរ ងមើមបឺរ(r)ដាយ៉ា កាន់ ឌិរីញ៉ា  ងមើឡាលូវ ី
ប ៊ីសាីស(ស) ដារិរ); 
semasa  /សឺមា៉ា សា/ n កាំ ុរងពល; 

ខែៈងពល; កាលពី: 
កាលពីយ វវ័យខ្ុាំបានរស់ងៅប៉ា នៅ នឆ្លា ាំណដរងៅសូ ូ
ជាមួយឪព កមារបស់ខ្ុាំ semasa remaja, 

saya tinggal beberapa tahun 

di Solo bersama paman saya 

(សឺមា៉ា សា ងរីមា៉ា ចា សាយ៉ា  ទីរហាា ល ់បឺបរឺ៉ា បា៉ា  
តា  ្ ន ឌិ សូ ូ បឺរ(r)សាមា៉ា  បា៉ា មា៉ា ន់ សាយ៉ា ) 

masak  /មា៉ា សាក/់ a ទ ាំ: 
ងគ្ជើសងរីសណតណ ៃណ្តណដលទ ាំពិតគ្បាកដងឌើមបីង្វើទឹក
គ្ក ុកណដលមានរស់ជាតិឆ្លៃ ញ់ pilihlah  

hanya buah yang benar-

benar masak agar rasa jus 

menjadi enak (ពីលិ៉ះ ៉ះ ហាញ៉ា  
ប ូវស់(ស) យ ាំរ បឺណ្តរ(r)-បឺណ្តរ(r)  

មា៉ា សាក់ អាហាា រ(r) រ៉ា សា ជ ស(ស) ងមើនចាឌី 
ណអណ្តក់); 
masakan  /មា៉ា សាកាន់/់ n មាូបអាហារ:  

 

masakan jepang (មា៉ា សាកាន់ 
ងជើបា ាំរ); 
memasak  /ងមើមា៉ា សាក/់ v ចមអិន; ង្វើមាូប: 
ងទើអាកអាចចមអិនវកាំឲ្យឆ្អិនងពកសគ្មាប់ខ្ុាំបានងទ? 

bisakah Anda memasaknya 

tidak terlalu matang untuk 

saya? (ប ៊ីសាក៉ះ អាន់ដា ងមើមា៉ា សាក់ញ៉ា  
ទីដាក់ ងទើរ(r)ឡាល ូមា៉ា តាាំរ អ  នទ ក សាយ៉ា ) 

masalah  /មា៉ា សាឡាស/់ n បញ្ជា : គ្របយ់៉ា រ
ងៅងដាយរលូន ោៅ នបញ្ជា ងទ semuanya 

lancar, tidak ada masalah 

(ងសើម័រញ៉ា  ឡាន់ងចើរ(r) ទីដាក់ អាដា 

មា៉ា សាឡាស់) 
masih  /មា៉ា សីស/ adv ងៅណត: ងៅណតររ់ចាាំ 

masih menunggu (មា៉ា សីស ងមើន ររូ) 
masing-masing  /មា៉ា ស ិរ-មា៉ា ស ិរ/  

pron រល់ៗ 
masinis  /មា៉ា ស ីនីស (s)/  n កាលរងង្ៃើរ: 

កាលរងង្ៃើរងន៉ះង្វើឲ្យរងង្ៃើរដាំងែើរការបានលអ 
masinis itu menjalankan 

keretanya dengan sangat  

baik (មា៉ា សីនីស(s) អ ីទូ មិនចាឡានកាន ់
ងកើងរតាញ៉ា  ងទើងន់ សាងត់ ថ្ប) 

masjid 1  /មា៉ា ស(s)ជីត/ n វិហារ: 
អាកម៉ាូសៃឹមថាវ យបរគាំងៅវហិារ muslim 
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sembahyang di masjid (ម៉ាូសៃីម 
សឹមពាស់យ ាំ រ ឌី មា៉ា ស(s)ជីត);  
2  /ណមស(s)ជ/ n មា៉ា ស់សាិទ; វិហារអ ីសាៃ ម: 
ងៅកាុរណខរ៉ាមា៉ា ទនសាសនិកអ សីាៃ មបានងៅវហិារអ ី
សាៃ មងឌើមបីង្វើការងោរពបូជា pada bulan 

Ramadan umat Islam 

memenuhi masjid-masjid 

untuk beribadah (បា៉ា ដា ប ូឡាន់ 
រ៉ា មា៉ា ដាន អ ូមា៉ា ត់ អ ីសាៃ ម ងមើងមើនូ្ ី ងមើសជីត 
ងមើសជីត អ  នទ ក បឺរីបាដ៉ះ) 

masuk /មា៉ា ស  ក/ v ចូល: ចូលការុបនរប ់
masuk ke ruangan (មា៉ា ស  ក ងរើ 
រូវ ាំរង៉ា ន់); ចូលសាលាងរៀន masuk 

sekolah (មា៉ា ស  ក ងសើកូ ៉ះ); 
-- akal  /មា៉ា ស  ក អាកាល់/ សមង្ត  ល: 
ការពនយល់សមង្ត  ល alasan yang 

masuk akal (អាឡាសាន់ យ ាំរ មា៉ា ស  រ 
អាកាល់); 
-- angin  /មា៉ា ស  រ អារិន/ ខយល់; គ្រុន: 
ងកៅរងន៉ះគ្រនុងដាយសារណតវណ្លទឹកយូរងពក 
anak itu masuk angin karena 

terlalu lama berenang (អាណ្តក ់ 
អ ីទូ មា៉ា ស  រ អារិន កាងរីណ្ត ងទើរ(r)ឡាល ូ

ឡាមា៉ា  បឺងរីណ្តាំរ); 

masukan  /មា៉ា ស ូកាន់់/ n ដាក;់ បញ្ចូល: 
សូមបញ្ចូលងលខរបស់ងលាកអាកងឌើមបីង្វើការច ៉ះ
ង ៅ្ ៉ះ mohon masukkan nomor 

Anda untuk melakukan 

registrasi ini (ម៉ាូ្ ន មា៉ា ស ូកាន់ 
ែូម៉ាូរ(r) អានដា អ  នទ ក ងមើឡារូកាន់ 
ងរី្គីស្ទសាា ស ី អ ីនី); 
memasukkan  /ងមើមា៉ា ស  កាន់/  
v បញ្ចូល: បញ្ចូលឡានកាុរយនដាា ន 
memasukkan mobil ke dalam 

garasi (ងមើមា៉ា ស  កាន់ ម៉ាូប ៊ីល ងរើ ដាឡាាំ 
ហាគ រ៉ា ស ី); បញ្ចូលទិនាន័យ memasukkan 

data (ងមើមា៉ា ស  កាន់ ដាតា); 

termasuk  /ងតើរ(r) មា៉ា ស  ក/ v រួម
បញ្ចូល: មិនរួមបញ្ចុលពនធងទ tidak 

termasuk pajak (ទីដាក់ 
ងតើរ(r)មា៉ា ស  ក បា៉ា ចាក់) 

masyarakat /មា៉ា សា៉ា រ៉ា កាត់/ n 1  សរគម: 
ពគ្រឹរសរគម pemberdayaan 

masyarakat (ងពើមបឺរ(r)ដាយ៉ា អាន 
មា៉ា សារ៉ា កាត់); 2 សរគម: ពគ្រឹរសរគម 
pemberdayaan  

masyarakat (ងពើមបឺរ(r)ដាយ៉ា អាន 
មា៉ា សារ៉ា កាត់);
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memasyarakatkan 

 /ងមើមា៉ា សា៉ា រ៉ា កាត់កាន់/់  
v ង្វើឲ្យសរគមមូបនីយកមៅ: 
រដាា ្ិបាលង្វើសរគមមូបនីយកមៅសាីពីអ និង្ើងែត
ចាប់ពីទីគ្ករុរ្ូតដល់តាំបន់ដាច់គ្សយល 

pemerintah memasyarakat-

kan internet mulai dari kota 

hingga ke daerah terpencil 

(ងពើងមើរិនត៉ះ ងមើមា៉ា សារ៉ា កាត់កាន់ 
អ ីនងទើរ(r)ណែត មូថ្  ដារី កូតា ្ ីរហាា  កឹ 
ដាងអរ៉ា៉ះ ងទើរ(r)ងពើនជីល); 

pemasyarakatan 

 /ងពើមា៉ា សា៉ា រ៉ា កាតាន់់/ n សរគមមបូនីយកមៅ: 
សរគមមូបនីយកមៅថ្នភាសាឥែឌូ ងនស ី 
pemasyarakatan bahasa 

Indonesia (ងពើមា៉ា សារ៉ា កាតាន់ បាហាសា 

ឥែឌូ ងនស ីយ៉ា ) 

masyhur  /មា៉ា សយូរ(r)/ a លបីលាញ: 
សាា រថ្ដវចិិគ្តករងន៉ះលបីលាញងពញពិ្ពងលាក 
karya-karya pelukis itu 

masyhur di dunia (ការ(r)យ៉ា -
ការ(r)យ៉ា  ងពើលូរិស(ស) អ ីទូ មា៉ា សយូរ(r) ឌិ 
ឌូនីយ៉ា ); 
termasyhur  /ងទើរ(r)មា៉ា សយូរ(r)/  
a លបីលាញ: 
សាា រថ្ដវចិិគ្តករងន៉ះលបីលាញបាំ  តងពញពិ្ពងលាក  

karya-karya pelukis itu 

termasyhur di dunia (ការ(r)យ៉ា  
ការ(r)យ៉ា  ងពើលូរិស(ស) អ ីទូ 
ងទើរ(r)មា៉ា សយូរ(r) ឌិ ឌូនីយ៉ា ) 

mata  /មា៉ា តា/ n ណ្ាក: ងបើកណ្ាក membuka 

mata (មឹមពូកា មា៉ា តា); បិទណ្ាក 
memejamkan mata (ងមើងមចាាំកាន់ 
មា៉ា តា); ណ្ាកររ យងររ mata 

mengantuk (មា៉ា តា ងមើងន់ទ ក); 
-- air  /មា៉ា តា អាយីរ(r)/ កាលទកឹ; 
គ្ប្ពទឹក: 
ទួលងន៉ះមានគ្ប្ពទឹកជាងគ្ចើនណដលជាទឹកសាអ ត 
bukit itu mempunyai banyak 

mata air yang cukup bersih 

(ប ូរិត អ ីទូ ងមើមពូថ្ញ៉ា បាញ៉ា ក់ មា៉ា តា អាយីរ(r) 

យ ាំរ ជូរ ប បឺរ(r)ស ី៉ះ); 
-- angin  /មា៉ា តា អារិន/ ទិសខយល់: 
គ្តីវស័ិយគ្តូវបានងគ្បើងដាយអាកដាំងែើរងឌើមបីកាំែត់
ទិសថ្នខយល់ kompas masih 

digunakan para pelancong 

untuk menentukan arah mata 

angin (ក មបា៉ា ស(់ស) មា៉ា ស ិ៉ះ ឌិ្គូណ្តកាន ់ 
បា៉ា រ៉ា  ងពើឡាន់ច រ អ  នទ ក ងមើណននទូកាន់ អារ៉ា៉ះ 
មា៉ា តា អារិន); 
-- duitan  /មា៉ា តា ឌូវីតាន់់/ ម ខល យ; 
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-- gelap  /មា៉ា តា ង្គើឡាប់/ ររតឹម ខ; 
ងមាបាាំរ: 
ងដាយសារណតងរបានដឹរថាកាំព រង្វើសកមៅភាពងចារ
ងន៉ះងមាបាាំរក៏បានសមាៃ ប់មាច ស់ រ៉ះងៅ 

karena ketahuan sedang 

melancarkan aksinya, 

pencuri itu gelap mata dan 

membunuh pemilik rumah 

(កាងរីណ្ត ងរើតា  ្ូវ៉ា ន់ សឺដាាំរ 
ងមើឡាន់ចារ(r)កាន ់អាក់ស ីញ៉ា  ងពើនជូរី អ ីទូ 
ង្គើឡាប់ មា៉ា តា ដាន ់ងមើមប ូន ៉ះ ងពើមីលីរ រូម៉ា៉ះ); 
-- hati  /មា៉ា តា ហាទី/ ទឹកចតិា; 
-- ikan  /មា៉ា តា អ ីកាន់់/ ណ្ាកគ្ត;ី 
-- kaki  /មា៉ា តា ការ/ី ណ្ាកងោល; 
-- pelajaran  /មា៉ា តា ងពើឡាចារ៉ា ន/់ 
ម ខវិជាា : 
សាលាងរៀនមួយចាំនួនបានបណនាមម ខវជិាា ងឌើមបីបងរាើ
នការជាប់របស់សិសស beberapa 

sekolah menambah beberapa 

mata pelajaran untuk  

meningkatkan prestasi 

muridnya (បឺបឺរ៉ា បា៉ា  សឺកូ ៉ះ ងមើណ្តាំប៉ះ 
បឺបឺរ៉ា បា៉ា  មា៉ា តា ងពើឡាចារ៉ា ន់ អ  នទ ក 
ងមើនិរកាត់កាន់ ងគ្ពសាា ស  ីមូរីដញ៉ា ); 
-- pencarian  /មា៉ា តា 

ងពើនចាហារីយ៉ា ន់់/ របរចិញ្ចឹមជីវិត; 
 

-- sapi (telur)  /មា៉ា តា សាពី 
ងទើលូរ(r)/ ពរមាន(់ងចៀនកាំឲ្យឆ្អិនងពក); 

-- uang  /មា៉ា តា អ ូវាំរ/ រូបិយប័ែណ; 
រូបិយវតាុ:  
រូបិយប័ែណអនារជាតិ mata uang asing 

(មា៉ា តា អ ូវាំរ អាស ីរ); 
semata wayang  /សឺមា៉ា តា វ៉ា យ ាំរ/ 
មួយរត់; 
semata-mata  /សឺមា៉ា តា មា៉ា តា/  

adv ណតមាា ក់ឯរ 
matahari  /មា៉ា តាហារី/ n គ្ព៉ះអាទតិយ: 

គ្ព៉ះអាទិតយរ៉ះងៅងពលគ្ពឹក matahari 

terbit pada pagi hari (មា៉ា តាហារី 
ងតើរ(r)បីត បា៉ា ដា បា៉ា ្គ ីហារ)ី 

matang /មា៉ា តាាំរ/ a ឆ្អិន: ណ ៃបឺរងន៉ះទ ាំលអង្ើយ 

alpukat itu sudah cukup  

matang (អាល់ពូកាត់ អ ីទូ ស ូដ៉ះ ជូរ ប 
មា៉ា តាាំរ) 

mati /មា៉ា ទី/ v 1 សាៃ ប់: ណឆ្ាងន៉ះមិនដកដងរាើម 
ងគ្ពា៉ះវបានសាៃ ប់ង្ើយ anjing ini 

tidak bernafas karena sudah 

mati
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 (អាន់ជីរ អ ីនី ទីដាក់ ងពើរ(r)ណ្តហាវ ស(់s) 

កាងរីណ្ត ស ូដាស់ មា៉ា ទី); 2 ខូច: មា៉ា ស ីនងន៉ះ
បានខូចង្ើយ mesin ini sudah 

mati (ងមើស ីន អ ីនី ស ូដាស់ មា៉ា ទី); 
-- kutu  /មាទ ីរូទ/ូ ចប;់ 
-- langkah  /មា៉ា ទី ឡាាំរក៉ះ; បាក់ចងរា៉ះ; 
-- rasa /មា៉ា ទី រ៉ា សា/  

សពឹក; ណលរដឹរអវីទាំរអស;់ 
-- suri  /មា៉ា ទី ស ូរី/ សាៃ ប់ង ើ្យរស់ង ើរវិញ; 

សនៃប់្ាំ; 
kematian  /ងរើមា៉ា ទីយ៉ា ន់/់ n សាៃ ប់; ងប;់ 
mati-matian  /មា៉ា ទី មា៉ា ទីយ៉ា ន់/់  
adv ខាៃ ាំរខាៃ ; ងប់រស់; 
mematikan  /ងមើមា៉ា ទីកាន់/ v បិទ; ១: 
បិទង្ៃើរ mematikan lampu ((សាទូ)  
ងមើមា៉ា ទីកាន់ ឡាាំពូ); បទិវទិយុ mematikan 

radio (ងមើមា៉ា ទីកាន់ រ៉ា យយូ); ២ បិទអាជីវកមៅ
អាកដថ្ទ mematikan usaha orang 

lain ((ឌូអា) ងមើមា៉ា ទីកាន់ អ ូសាហា អរូ៉ា រ 
ណ ន) 

 

 

 

 

mau  /មា៉ា វ/ adv ចរ់: 
ខ្ុាំចរ់កាៃ យជាអវកាសចរងៅថ្ងៃណ្តមួយ aku  

ingin menjadi astronot kelak 

(អារ ូអ ីរិន ងមើនចាឌី អាស្ទសាូែូត ងរើឡាក)់; 
mau tak mau  /មា៉ា វ តាក ់មា៉ា វ/ 
ចរ់ឬមិនចរ់; 
kemauan  /ងរើមា៉ា វវ៉ា ន់់/ n ចាំែរ;់ 
ការចរ់បាន; 
maupun  /មា៉ា វព ន/ p ឬ; 
semau-maunya  /សឺមា៉ា វមា៉ា វញ៉ា /  
adv តាមណតវចរ ់

mayat  /មា៉ា យ៉ា ត/់ n សាកសព/ងខាៅ ច: 
medali  /ងមដាលី/ n ងមដាយ: ងមដាយមាស 

medali emas (ងមដាលី ងអមា៉ា ស(់ស)) 

megah /ងម្គ៉ះ/ a ្ាំ: អាោរងន៉ះ្ាំណ្តស់ 

gedung itu sangat megah 

(ង្គើដូរ អ ីទូ សាងត់ ងម្គ៉ះ) 
meja  /ងមណជ/ n ត : ត ងរៀន meja belajar 

(ងមណជ ងពើឡាងជើរ(r)); ត ង្វើការ  meja 

kerja (ងមណជ ងរើរ (r) ណជ); ត ញុាំ បាយ 

meja makan (ងមណជ មា៉ា កាន់); 
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-- hijau  /ងមចា ្ ីចាវ/ ត លាការ: 
ជនព ករលួយបានយាំងៅងពលណដលគ្បឈ្មម ខងៅ
ត លាការ koruptor itu menangis 

ketika dihadapkan ke meja 

hijau (កូរ បតូរ(r) អ ីទូ ងមើណ្តរិស(ស) 

ងរើទីកា ឌិហាដាប់កាន់   ងរើ ងមចា ្ ីចយូវ) 
mekar  /ងមើការ(r)/ v រីក: 

ងកៅរគ្សីងន៉ះ្ាំង ើរដូចជាផ្លា កាំព ររីក gadis 

itu tumbuh seperti bunga 

yang sedang mekar (ហាគ ឌិស(ស) 

អ ីទូ ទ មប  ៉ះ សឺងពើរ(r)ទី ប ូង៉ា  យ ាំរ សឺដាាំរ 
ងមើការ(r)); 

bermekaran  /បឺរ(r)ងមើការ៉ា ន/់ v រីក: 
ងៅកាុរណខងមសាគ្បងទសតួករីនឹរងមើលងៅអសាច រយ
ជាមួយនិរផ្លា តួលីបណដលរីកសគុ៉ះសាគ យងពញទីគ្ករុ 
pada bulan April, Turki akan 

tampak luar biasa dengan 

bunga-bunga tulip yang 

bermekaran di seluruh kota 

(បា៉ា ដា ប ូឡាន់ អាគ្ពីល ទូរ(r)រី អាកាន់  
តាាំបា៉ា ក់ លូវ៉ា រ(r) ប ៊ីយ៉ា សា ងឌើង៉ា ន់ ប ូង៉ា -ប ងូ៉ា  
ទូលីព យ ាំរ បរឺ(r)ងមើការ៉ា ន់ ឌិ សឺលូរ ៉ះ កូតា) 

melar  /ងមើឡារ(r)/ a យឺត: អាវងន៉ះយឺត  
kaus ini melar (កាអ ូស(ស) អ ីនី 
ងមើឡារ(r)) 

 

melarat  /ងមើឡារ៉ា ត/់ a គ្កីគ្ក; 
memang /ណមមា ាំរ/ adv ពិតគ្បាកដណ្តស់; ជា

ការពិត 
memar  /ងមើមា៉ា រ(r)/ a ណដលជាាំ 
mempan  /ងមើមបា៉ា ន់់/ v ណដលសកាិសិទធិ; ណដល 

mempelai  /ងមើមងពើថ្ / n កូនគ្កម ាំ 
menang  /ងមើណ្តាំរ/ v ឈ្ា៉ះ; 

kemenangan  /ងរើងមើណ្តង៉ា ន់់/  
n ជ័យជមា៉ះ; 
memenangkan  /ងមើងមើណ្តាំរកាន់/់  
v យកឈ្ា៉ះ; 
pemenang /ងពើងមើណ្តាំរ/ n អាកឈ្ា៉ះ 

menantu  /ងមើណ្តន់ទូ/ n កូនគ្បសារគ្បុស; កូន
គ្បសារគ្ស ី

menara  /ងមើណ្តរ៉ា / n ប៉ាម: 
ងទសភាពងមើលពីងលើប៉ាមពិតជាគ្សស់សាអ តណ្តស់ 

pemandangan dari atas 

menara ini sangat indah  

(ងពើមា៉ា ន់ដាង៉ា ន់ ដារី អាតាស់ ងមើណ្តរ៉ា  អ ីនី 
សាង៉ា ត់ អ ិនដ៉ះ); 
-- gading  /ងមើណ្តរ៉ា  ហាា ឌិរ/ 
កណនៃរគ្សែ កគ្សុកគ្សួល: 
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ការរិ៉ះរន់ចាំងពា៉ះងោលនងយបាយងសដាកិចចរបស់រ
ដាា ្ិបាលណដលបានមកពីពួកអាកជាំនញងសដាកចិច
ណដលរស់ងៅណតកណនៃរគ្សែ កគ្សកុគ្សួលណតប៉ា 
ងណ្តណ ៉ះ kritikan terhadap 

kebijakan ekonomi yang 

diambil pemerintah 

bersumber dari para ahli 

ekonomi yang hanya hidup di 

atas menara gading (គ្រីទីកាន់ 
ងទើរ(r)ហាដាប់ ងរើប ៊ីចាកាន់ ងអកូែូមី យ ាំរ 
ឌីអាាំប ៊ីល ងពើងមើរិនត៉ះ បឺរ(r)ស ូមបឺរ(r) ដារី 
បា៉ា រ៉ា  អ៉ះល ីងអកូែូមី យ ាំរ ហាញ៉ា  ្ ីឌ ព 
ឌិអាតាស ់ងមើណ្តរ៉ា ហាា ឌិរ); 
-- suar  /ងមើណ្តរ៉ា  ស ូវ៉ា (r)/ ប៉ាមង្ៃើរ: 
អាកការពារប៉ាមង្ៃើរ penjaga menara 

suar (ងពើនចាហាា  ងមើណ្តរ៉ា  ស ូវ៉ា រ(r)) 

mendung  /មិនឌ រ/ a អាប់អួ: អាកាសធ្នត 
ថ្ងៃងន៉ះអាបអ់ួណ្តស់ cuaca hari ini 

sangat mendung! (ច័រចា ហារ ីអ ីនី 
សាងត់ មិនឌ រ) 

menit /ងមើនីត/ n នទ:ី ខ្ុាំររ់ចាាំោត់អសរ់យៈងពល
ថ្មភនទ ីaku menunggunya  

selama dua puluh menit (អារ ូ
មលន រ្គូញ៉ា  ងសើឡាមា៉ា  ឌូអា ពូលូស ងមើនីត) 

mentah  /មិនត៉ះ/ a ខចី: តាំណ្តប់សាវ យជា
ចាំែីពិងសសគ្បងទស្វីលីពីន manisan 

mangga mentah adalah 

makanan khas Filipina 

(មា៉ា នីសាន់ មា ាំ ាំរហាគ  អាដាឡាស់ មា៉ា កាណ្តន ់
ខាស់(s) ្វីលីពីណ្ត) 

mental  /ងមនតាល/់ n  ៃូវចិតា: ជាំរឺ ៃូវចិតា 
gangguan mental (ហាា ាំរ្គូវ៉ា ន់ 
ងមើនតាល)់ 

mentang, mentang-mentang  

 /ងមើនតាាំរ ងមើនតាាំរ/ adv ងដាយសារណត: 
នរងមើលងយអាកដ៏ថ្ទងដាយសារណតឪព ករបស់ន
រជាមាច ស់ភារ្  នមួយកាុរចាំងណ្តមមាច ស់ភារ្  ន
ជាងគ្ចើនងៅកាុរការិយល័យ dia 

menganggap rendah yang 

lain mentang-mentang 

ayahnya salah seorang 

pemegang saham di kantor 

itu (ឌយី៉ា  ងមើង ាំរហាា ប់ ងរីនដ៉ះ យ ាំរ ឡាអ ីន 
ងមើនតាាំរ-ងមើនតាាំរ អាយ៉ា៉ះញ៉ា  សា ៉ះ សឺអរូ ាំរ 
ងពើងមើហាា ាំរ សាហាាំ ឌិ កានត់ូរ(r) អ ីទូ) 

mentega /មិនងតហាគ / n ប ៊ឺ: ងតើមានជាតិប ៊ឺណដរ
ឬងទ? apakah mengandung 

mentega? (អាបា៉ា កាស់ ងមើងន់ដ រ 
មិនងតហាគ )
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menteri  /ងមើនងទើរី/ n រដាមស្ទនាី: នយករដាមស្ទនា ី
perdana menteri (ងពើរ(r)ដាណ្ត 

ងមើនងទើរី); 
kementerian  /ងរើងមើនងទើរីយ៉ា ន់់/  
n គ្កសួរ: រែៈគ្បតិ្ ូគ្កសួរ utusan 

kementerian (អ ូទូសាន់ ងរើងមើនងទើរីយ៉ា ន់) 
menu  /ងមើនូ/ n បញ្ា:ី ងតើពួកខ្ុាំអាចងមើលបញ្ាមី ខ

មាូបបានងទ? dapatkah kami 

melihat menu makan  

siangnya? (ដាបា៉ា ត់កាស់ កាម ីងមើលីហាត់ 
ងមើនូ មា៉ា កាន់ ស ីយ ាំ ាំរញ៉ា ?) 

merah  /ងមរ៉ា៉ះ/ a ពែ័គ្ក្ម: 
ស្ទសាីមាា ក់ងន៉ះងសៃៀកសងមៃៀកបាំពាក់ពែ័គ្ក្មពិត
ជាគ្សស់សាអ តណ្តស់ wanita itu 

mengenakan gaun merah 

yang sangat indah (វ៉ា នីតា អ ីទូ 
ងមើងរើណ្តកាន់ ហាា អ  រ ងមរ៉ា៉ះ យ ាំរ សាង៉ា ត់ 
អ ិនដ៉ះ); 
-- hati  /ងមរ៉ា៉ះ ហាទី/ ពែ័គ្ក្មឆ្អនិ: 
ពែ័គ្ក្មឆ្អិនងរណតរបកអតាន័យវថាជានិមតិារូប
ថ្នភាពកាៃ ហាន warna merah hati 

seringkali diartikan sebagai 

simbol keberanian (វ៉ា រ(r)ណ្ត 

ងមើរ៉ា៉ះ ហាទី សឺរីរកាលី ឌីយ៉ា រ(r)ទីកាន់ 
សឺបាថ្្គ ស ីមប ល ងរើបឺរ៉ា នីយ៉ា ន់); 

-- jambu  /ងមរ៉ា៉ះ ចាាំប ូ/ ពែ៌ស ីជាំពូ: 
ពែ៌ស ីជាំពូរឺជាពែ៌ណដលបូកបញ្ចូលោា រវរពែ៌
គ្ក្មនិរពែ៌ស merah jambu 

adalah corak warna yang 

merupakan perpaduan 

antara warna merah dan 

putih (ងមរ៉ា៉ះ ចាាំប ូ អាដា ៉ះ ចូរ៉ា ក់ 
វ៉ា រ(r)ណ្ត យ ាំរ ងមើរូបា៉ា កាន់ ងពើរ(r)បា៉ា ឌូវ៉ា ន់ 
អាន់តារ៉ា  វ៉ា រ(r)ណ្ត ងមរ៉ា៉ះ ដាន ់ពូទី៉ះ); 
-- muda  /ងមរ៉ា៉ះ មូដា/ ពែ៌គ្ក្មខចី; 
ពែ៌ស ីជាំព:ូ 
ពែ៌គ្ក្មខចីរឺជាពែ៌ដ៏គ្សស់សាអ ត merah 

muda merupakan warna 

yang cantik (ងមរ៉ា៉ះ មូដា ងមើរូបា៉ា កាន់ 
វ៉ា រ(r)ណ្ត យ ាំរ ចាន់ទីរ); 
-- telinga  /ងមរ៉ា៉ះ ងទើលីង៉ា / ងតា គ្តងចៀក: 
ឥរិយបទរបស់ងកៅរងន៉ះបានង្វើឲ្យឪព ករបស់វ
ងតា គ្តងចៀក kelakuan anak itu 

membuat merah telinga 

bapaknya (ងរើឡារូវ៉ា ន់ អាណ្តក់ អ ីទូ 
ងមើមប ូវត់ ងមរ៉ា៉ះ ងទើលីង៉ា  បាបា៉ា ក់ញ៉ា ); 
pemerah bibir  /ងពើងមរ៉ា៉ះ ប ៊ីប ៊ីរ(r)/ 

ងគ្កម: នរីងន៉ះងគ្បើងគ្កមលាបមាត់ពែ៌គ្ក្ម 
gadis itu mengenakan 

pemerah bibir berwarna 
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merah (ហាគ ឌិស(ស) អ ីទូ ងមើងរើណ្តកាន់ 
ងពើងមរ៉ា៉ះ ប ៊ីប ៊ីរ(r) បឺរ(r)- វ៉ា រ(r)ណ្ត ងមរ៉ា៉ះ); 
pemerah pipi /ងពើងមរ៉ា៉ះ ពីពី/ មា៉ា កាងយ៉ា: 
មា៉ា កាងយ៉ាមានអតាគ្បងយជន៍ជាងគ្ចើននិរពីរកាុរចាំ
ងណ្តមវរឺង្វើឲ្យងមើលងៅម ខគ្សស់និរជួយណកទគ្ម
រ់ម ខ pemerah pipi mempunyai 

banyak manfaat dan dua di 

antaranya adalah membuat 

wajah terlihat lebih segar 

dan mengoreksi bentuk 

wajah (ងពើងមរ៉ា៉ះ ពីពី ងមើមពូថ្ញ៉ា បាញ៉ា ក់  
មា៉ា ន់ហាវ អាត់ ដាន ់ឌូវ៉ា  ឌីអាន់តារ៉ា ញ៉ា  អាដា ៉ះ 
ងមើមប ូវត់ វ៉ា ចយ៉ា៉ះ ងទើរ(r)លីហាត់ ងលើប  ៉ះ 
សឺហាា រ(r) ដាន ់ងមើរ៉ាូណររស ី បិនទ ក វ៉ា ចយ៉ា៉ះ) 

merdeka  /ងមើរ(r)ងដកា/ a ណដលឯករជ: 
គ្បងទសណដលឯករជ negara merdeka 

(ងនើហាា រ៉ា  ងមើរ(r)ងដកា); 

kemerdekaan /ងរើងមើរ(r)ងដកាអាន/ 
n ការឯករជ: ថ្ងៃឯករជ hari 

kemerdekaan (ហារី  
ងរើងមើរ(r)ងដកាអាន) 

merdu /ងមើរ(r)ឌ/ូ a ពិងរ៉ះ 
សងមៃររបស់តារចងគ្មៀររូបងន៉ះរឺពិតជាពិងរ៉ះណ្ត 
ស់ suara penyanyi itu sangat  

merdu (ស ូវ៉ា រ៉ា  ងពើញ៉ា ញី អ ីទូ សាង៉ា ត់ 
ងមើរ(r)ឌូ) 

merek  /ងមើណរក/ n មា៉ា ក: មា៉ា កលបី merek 

terkenal (ងមើណរក ងតើរ(r)ងកើណ្តល់); 

bermerek /ងពើរ(r) ងមើណរក/  
v មានមា៉ា កលបី: កាបូបណដលមានមា៉ា កលបី tas 

bermerek (តាស់(s) ងពើរ(r) ងមើណរក) 
mereka /ងមើងរកា/ pron ពួកងរ: ពួកងររស់ងៅ

 រ៉ះណតមួយជាមួយឳព កមាា យពួកងរ mereka 

tinggal serumah dengan  

orangtuanya (ងមើងរកា ទីរហាគ ល ់

ងសើរ ូម៉ា៉ះ ងទើងន់ អូរ ំ រត័រញ៉ា ) 
meriah  /ងមើរីយ៉ា៉ះ/ a អ ីកឹ្កឹ: 

ពិ្ីជប់ងលៀរងន៉ះពិតជាអ ីកឹ្ឹកណ្តស់ 

pesta itu sangat meriah (ណពសាា  
អ ីទូ សាង៉ា ត់ ងមើរីយ៉ា៉ះ) 

merica  /ងមើរីចា/ n ងគ្មច: 
មន សសជាងគ្ចើនណតរណតនិយយថាងគ្មចរឺជាងសាច
ថ្នងគ្រឿរងទសសគ្មាប់រល់ម ខមាូបទាំរអស់ 
banyak orang menyebutkan 

merica adalah rajanya dari 

segala bumbu dalam setiap 

masakan (បាញ៉ា ក់ អរូ ាំរ ងមើងញើប  តកាន ់
ងមើរីចា អាដា ៉ះ រ៉ា ចាញ៉ា  ដារី សឺហាគ ឡា ប  មប ូ 
ដាឡាាំ សឺទីយ៉ា ប មា៉ា សាកាន់)
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merpati  /ងមើរ(r)បា៉ា ទី/ n គ្ពាប: 
សតវគ្ពាបមិនគ្តឹមណតជានិមិតារូបថ្នសនាិភាពងន៉ះ
ងទប៉ា ណនាក៏ជានិមិតារូបថ្នងសាហាអមតៈ burung 

merpati tidak hanya sebagai 

lambang perdamaian tetapi 

juga lambang kesetiaan cinta 

(ប ូរ រ ងមើរ(r)បា៉ា ទី ទីដាក់ ហាញ៉ា  សឺបាថ្្គ 
ឡាាំបាាំរ ងពើរ(r)ដាថ្ម៉ាយ៉ា ន ងទើតាពី ជូហាា  
ឡាាំបាាំរ ងរើងសទីយ៉ា អាន ជិនតា); 

-- pos /ងមើរ(r)បា៉ា ទី ប៉ា ស(s)/ គ្ពាបនាំសារ: 
គ្ពាបនាំសារបានកាៃ យងៅជាវិ្ ី ាល់ពត័មានដ៏មាន 
គ្បងយជន៍ងៅកាុរសស្ទងគ ម merpati pos 

telah menjadi cara 

mengantarkan informasi 

yang sangat berguna dalam 

perang (ងមើរ(r)បា៉ា ទី ប៉ា ស(ស) ងទើ ៉ះ 
ងមើនចាឌិ ចារ៉ា  ងមើង៉ា ន់តារ(r)កាន ់
អ ីន្វូរ(r)មា៉ា ស  ីយ ាំរ សាង៉ា ត់ បឺរ(r)្គូណ្ត 

ដាឡាាំ ងពើរ ាំរ) 
mertua /ងមើរ(r)ទូវ៉ា / n ឪព កមាា យងកៅក: 

ខ្ុាំសូមណែនាំងន៉ះរឺជាមាា យងកៅករបស់ខ្ុាំ 
perkenalkan, ini ibu mertua 

saya (ងពើរ(r)ងរើណ្តល់កាន់ អ ីនី អ ីប ូ 
ងមើរ(r)ទូវ៉ា  សាយ៉ា ) 

mesin  /ងមើស ីន/ n មា៉ា ស ីន: 
មា៉ា ស ីនកត់អវតាមានរឺជាឧបករែ៍មួយណដលចាាំបា 

ច់គ្តូវណតមានងៅកាុរការិយល័យ mesin 

absensi merupakan salah 

satu perangkat wajib di 

perkantoran (ងមើស ីន អាប់ងសនស ី 
ងមើរូបា៉ា កាន់ សា ៉ះ សាទូ ងពើរ ាំរកាត់ វ៉ា ជិប ឌិ 
ងពើរ(r)កាន់តូរ៉ា ន់); 
-- cuci  /ងមើស ីន ជូជី/ មា៉ា ស នីងបាករក់: 
ងលាកឪព កកាំព រណតជួសជ លមា៉ា ស ីនងបាករក់ណដល
ខូច ayah sedang membetulkan 

mesin cuci yang rusak (អាយ៉ា៉ះ 
សឺដាាំរ ងមើមបឺទ លកាន់ ណមស ីន ជូជី យ ាំរ 
រូសាក់); 
-- tik  /ងមើស ីន ទិរ/ មា៉ា ស នីអរគុលីងលខ: 
ហារងន៉ះមានលក់គ្រប់មា៉ា ក់នូវមា៉ា ស ីនអរគុលីងលខ
ងអ ិចគ្តូនិចនិរមិនណមនងអ ិចគ្តូនចិណដលមានរ 
ែភាពអាចធ្ននបាន toko itu 

menyediakan berbagai 

macam mesin tik manual 

maupun elektronik dengan 

kualitas yang terjamin (តូកូ អ ីទូ 
ងមើងញើឌីយ៉ា កាន ់បឺរ(r)បាថ្្គ មា៉ា ចាាំ ណមស ីន 
ងរើទីរ មា៉ា នូវ៉ា ល់ មា៉ា វព ន ងអ ិរគ្តូនិរ ងឌើង៉ា ន់ 
រូវ៉ា លីតាស(់ស) យ ាំរ ងទើរ(r)ចាមីន) 

meski  /ងមើសគ/ី pron សូមបីណត; ងទ៉ះបីណត: 
ងទ៉ះបីជាខ្ុាំឈ្ឺក៏ខ្ុាំងៅណតងៅង្វើការ meski 



meskipun mi 

291 

sakit, saya tetap berangkat 

kerja (ណមសគ ីសារិត សាយ៉ា  ងទើតាប់ 
បឺរ ាំរកាត់ ងរើរ(r)ចា) 

meskipun  /ងមើស(s)រីព ន/ p ងទ៉ះបីជា: 
ងទ៉ះបីជាងនឿយ្ត ់ោតង់ៅណតសាវ ហាប់ង្វើ
ការងរ meskipun lelah, dia 

masih tetap semangat untuk  

bekerja (ងមើស(s)រីព ន ងលើឡាស់, ឌយី៉ា  
មា៉ា សីស ងទើតាប់ ងសើមា៉ា ងត់ អ នត  ងពើងរើរ(r)ចា) 

mesra  /ណមគ្សា/ a ជតិសាិទធ: 
ទាំនក់ទាំនររបស់ពួកខ្ុាំណលរជិតសាិទធងទៀតង្ើយ 

hubungan kami sudah tidak 

mesra lagi (្ ូប ូង៉ា ន់ កាម ីស ូដ៉ះទីដាក់ 
ណមគ្សា ឡា្គ)ី; 
bermesraan  /ងប ៊ីរ(r)ណមគ្សា/  

v សាិទធសាា ល: ពួកងរមិនសាិទធសាា លងៅម ខ
សាធ្នរែៈជនងន៉ះងទ mereka tidak 

segan bermesraan di depan 

umum (ងមើងរកា ទីដាក់ ងសើហាា ន់ 
ងប ៊ីរ(r)ណមគ្សាអាន ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់ អ ូម ម); 
kemesraan  /ងរើណមគ្សាអាន/  
n ភាពសាិទធសាា ល:  

 

 

 

mesti  /ងមើសរ/ី adv គ្តូវណត: អាកគ្តូវណតចូលរួមជប់
ងលៀរ kamu mesti datang ke  

pesta itu! (កាម  ូងមើសរី ដាតាាំរ ងរើ ណប៉ាសាា  
អ ីទូ!) 

mewah  /ងមវ៉ះ/ a អសាច រយ: 
ការរស់ងៅណបបទន់សម័យ gaya hidup 

mewah (ហាា យ៉ា  ្ីឌ ព ងមើវ៉ះ); 
kemewahan  /ងរើងមវហាន់/់  
n ភាពអសាច រយ: 
ភាពស ីវល័ិយមិនទន់គ្បាកដថាមានស ្មរគល
ងន៉ះងទ kemewahan tidak 

menjamin kebahagiaan 

(ងរើងមវ៉ា ហាន់ ទីដាក់ងមើនចាមនី 
ងរើបាហារីយ៉ា អាន) 

mi /មី/ n មី: ងទ៉ះជាយ៉ា រណ្តក៏ងដាយ 

មីគ្សស់មិនអាចជាំនួសបាយបានងទ 
bagaimanapun mi instan 

tidak bisa menggantikan 

makan penuh (បាថ្្ាមា៉ា ណ្តព ន 
មីអ ិនសាា ន់ ទីដាក់ប ៊ីសា ងមើរហាា នទ់ីកាន់ មាកាន់ 
ងពើន ៉ះ)
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miliar  /មីលីយ៉ា រ(r)/ num ងកាដ: 
រដាា ្ិបាលបានងរៀបចាំកញ្ចប់ងវកិារប់ងកាដរូពីយ៉ា៉ះ 
ងឌើមបី ាល់បនរប់ពិងសា្ន៍ដល់សាលាងរៀនតាមតាំប
ន់ដាច់គ្សយល pemerintah telah 

menganggarkan miliaran 

rupiah untuk pengadaan 

laboratorium di sekolah- 

sekolah terpencil (ងពើងមើរិនត៉ះ 
ងទើ ៉ះងម ើ ង ាំរហាា រ(r)កាន់ មីលីយ៉ា រ៉ា ន់ រូពីយ៉ា៉ះ 
អ  នទ ក ងពើង៉ា ដាអាន ឡាបូរ៉ា តូរីយូម ឌិ 
ងស ើកូ ៉ះ-ងស ើកូ ៉ះ ងទើរប ិនជីល) 

milik  /មីលីក/ n កមៅសិទធ: កមៅសិទធផ្លរ លខ់ៃួន 
milik pribadi (មីលីក គ្ពីបាឌី); 
kepemilikan /ងរើងពើមីលីកាន់/ n មាច ស:់ 
មាច ស ់រ៉ះ kepemilikan rumah 

(ងរើងពើមីលីកាន)់; 
memiliki /ងមើមីលរីី/ v មាន: ោតម់ាន
បរគ្សីសាអ តណ្តស់ dia memiliki 

kakak perempuan yang 

sangat cantik (ឌីយ៉ា  ងមើមីលីរី កាកាក 
ងពើរាំពូវ៉ា ន់ យ ាំ រ សាងត់ ចាន់តីក) 

mimbar  /មិមបា៉ា រ(r)/ n ងវទិកា: 
វរៅិនកាំព រ ាល់នូវបទបងា ញរបស់ោត់ងៅងលើងវទិ
កា pembicara sedang 

memberikan presentasinya di  

mimbar (ងពើមប ៊ីចារ៉ា  ងសើដាាំរ ងមើមងបើរីកាន ់
ណគ្ពសិនតាស ីញ៉ា  ឌិ ប៉ាូឌិយូម) 

mimpi  /មិមព/ី n ស បនិា: 
ស បិនាណដលមិនណដលកាៃ យជាការពិត mimpi 

yang tak pernah jadi nyata 

(មិមពី យ ាំរ ទីដាក់ ងពើរ(r)ែ៉ះ ចាឌ ិញ៉ា តា); 

bermimpi /ងប ៊ីរ(r)មិមព/ី v យល់ស បិនា: 
ខ្ុាំយល់សបាិង ើញពស់ចឹកខ្ុាំ saya 

bermimpi digigit ular (សាយ៉ា  
ងបើរ(r)មិមពី ឌិ្គី គ្ិត អ ូឡារ(r)) 

minat  /មីណ្តត/់ n ចាប់អារមៅែ:៍ 
ោត់មានការចាប់អារមៅែ៍ខាៃ ាំរណ្តស់កាុរការររូរូប 
dia memiliki minat yang 

tinggi dalam karya seni (ឌយី៉ា  
ងមើមីលិករី មីណ្តត ់យ ាំរ ទីរ្គី ដាឡាម 
ការ(r)យ៉ា  ងសើនី); 
berminat  /ងប ៊ីរ(r)មីណ្តត/់  
v មានចាំណ្តប់អារមៅែ:៍ 
ងទើអាកចាប់អារមៅែ៍ពីកឡីាងទ? apakah 

Anda berminat di bidang 

olahraga? (អាបា៉ា ក៉ះ អានដា 

ងបើរ(r)មីណ្តត ់ឌិប ៊ីដាាំរ អូ ៉ះរ៉ា ហាា ?) 

peminat  /ងពើមីណ្តត់/ n អាកចូលចិតា: 
ចាំនួនអាកណដលចូលចតិាគ្ពឹតាិការែ៍ងន៉ះខ សពកីាររំ
ពឹរទ ក jumlah peminat acara 
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itu di luar perkiraan (ជូម ៉ះ 
ងពើមីណ្តត់អាចារ៉ា  អ ីទូ ឌិ លូវ៉ា រ(r) 

ងពើរ(r)រីរ៉ា អាន) 
minggu, mingguan  /មីរ្គូវ៉ា ន/់  

n សបាា ្:៍ ោតក់ាំព រងដើរ ារងពលច រសបាា ្ ៍ 

ibu sedang belanja mingguan 

(អ ីពូ ងសើដាាំរ ងពើឡាន់ចា មីរ្គូវ់ា ន់) 
minta, meminta  /ងមើមីនតា/ v ស ាំ: ស ាំការ

្័យងទស meminta maaf (ងមើមីនតា 

មា៉ា អា វ្); 
permintaan /ងពើរ(r) មនីតាអាន់/  
n សាំងែើរ: ខ្ុាំមិនអាច ាលត់ាមសាំងែើររបសោ់ត់
ងទ aku tidak dapat 

mengabulkan permintaannya 

(អារ ូទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ ងមើង៉ា ប  លកាន់ ងពើរ(r) 

មីនតាអាន់ញ៉ា ) 
minum  /មីន ម/ v  ឹក: អាកគ្តូវណត ឹកទឹកបរិស ទធ 

kamu harus minum air 

mineral (កាម ូហារូស(s) មីន ម ថ្អយីរ 
មីងនើរ៉ា ល)់; 

minuman /មីនូមា៉ា ន/់ n ង្សជាៈ ពួកខ្ុាំ
ចរ់កាមៅរ់ង្សជាៈ kami ingin 

memesan minuman (កាម ីអ ីរីន 
ងមើងមើសាន់ មីនូមា៉ា ន់) 

minyak  /មីញ៉ា ក់/ n ខាៃ ញ់: ខ្ុាំមិនអាចញុាំ អាហារ
ណដលមានជាតខិាៃ ញង់ទ saya tidak  

mengonsumsi minyak (សាយ៉ា  
ទីដាក់ ងមើរ នស  មស ី មីញ៉ា ក់); 
-- wangi  /មីញ៉ា ក់ វ ាំរី/ ទឹកអប់: 
ទឹកអប់ងន៉ះកៃិនគ្កអបូណ្តស់ minyak  

wangi ini baunya enak (មញី៉ា ក់ 
វ៉ា រី អ ីនី បាវអ ូញ៉ា  ណអណ្តក់) 

miring  /មីរិរ/ a ង អៀរ; ងគ្ទត: សូមគ្បយ័តា 
កគ្មាលងន៉ះង អៀរ hati-hati, lantai 

ini miring! (ហាទី-ហាទី ឡាន់ថ្ត អ នីី 
មីរិរ) 

mirip  /មីរីប/ a គ្សងដៀរ: ោតគ់្សងដៀរនឹរបអូន
គ្បសុោតណ់្តស់ dia sangat mirip 

dengan adik laki-lakinya (ឌីយ៉ា  
សាងត់ មីរីប ងទើងន់ អាឌីក ឡារី ឡារញី៉ា ) 

misa /មីសា/ n ចាំ: ចាំថ្ងៃអាទិតយ misa 

minggu (មីសា មរី្គូ) 
miskin  /មីសគីន/ a គ្កីគ្ក: ប្រជាជនប្រីប្រ 

orang miskin (អូរ ំ រ មីសគីន) 
mitra  /មិគ្តា/ n ថ្ដរ;ូ 

-- bisnis  /មិគ្តា ប ៊ីសាីស(s)/ 

ថ្ដរូពាែិជាកមៅ: 
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ងយើរឧសា្៍ជួបថ្ដរូពាែិជាកមៅងៅហារកាង្វ 
kami sering bertemu dengan 

mitra bisnis di kedai kopi (កាម ី
សឺរិរ ងបើរ(r)ងទើមូ ងឌើង៉ា ន់ មីគ្តា ប ៊ីសាីស(s) ឌិ 
ងរើថ្ដ កូពី); 
-- kerja  /មិគ្តា ងរើរ(r)ចា/ ស្ការី: 
ង្វើហាន 
ជាថ្ដរូការងរមួយរបស់ខ្ុាំងៅការិយល័យ 

Farhan adalah salah satu 

mitra kerja saya di kantor 

(ហាវ រ(r)ហាន់ អាដា ៉ះ សា ៉ះ សាទូ មិគ្តា 

ងរើរ(r)ចា សាយ៉ា  ឌិ កាន់តូរ) 
mobil  /មូបីល/ n 1 ឡាន: ឡានដឹកអ ស 

mobil derek (មូបីល ងដណរក); 
2 រងយនា: រងយនាជួល mobil sewaan 

(មូបីល ងសវ៉ា អាន់) 
modal  /ម៉ាូដាល់/ n ងឌើមទ ន: ទ នវនិិងយរ 

modal investasi (ម៉ាូដាល់ 

អ ិនណ វ្សាា ស )ី; 
-- asing  /ម៉ាូដាល់ អាស ិរ/ 
ភារ  ្ នបរងទស: 
រដាា ្ិបាលជគ្មញុអាកវនិិងយរងគ្តគ្បងទស 

ងឌើមបីបងរាើនទ នបរងទស pemerintah 

mendorong investor luar 

negeri untuk menambah 

modal asing 

(ងពើងមើរិនត៉ះ ងមើនដូរ៉ា រ អ ិនណ វ្សតូរ(r) 

លូវ៉ា រ(r)ងនើង្គើរី អ  នទ ក ងមើណ្តាំប៉ះ ម៉ាូដាល់ 

អាស ិរ); 
pemodal  /ងពើម៉ាូដាល/ n អាកវិនិងយរ: 
អាកវនិិងយរបរងទស pemodal asing 

(ងពើម៉ាូដាល ់អាស ិរ) 
moga, semoga  /ងស ើម៉ាូហាា / adv សរឃឹមថា: 

ខ្ុាំសរឃឹមថាខ្ុាំនឹរគ្បលរជាប់ semoga 

saya lulus ujian (ងសើម៉ាូហាា  សាយ៉ា  
លូល ស(s) អ ូជីយ៉ា ន) 

mogok  /ម៉ាូ្ាុក/ v ឈ្ប់ដាំងែើរការ: 
មា៉ា ស ីនឡានរបស់ខ្ុាំឈ្បដ់ាំងែើរការ mesin 

mobilku mogok (ងមើស ិន ម៉ាូប ៊ីលរូ 
ម៉ាូ្ាុក); 
-- kerja  /ម៉ាូ្ាុក ងរើរ(r)ចា/ ឈ្ប់ង្វើការ: 
កមៅករនាំោា ង្វើកូដកមៅថ្ងៃងន៉ះ para 

buruh melakukan mogok 

kerja hari ini (បា៉ា រ៉ា  ប ូរ ៉ះ ងមើឡារូកាន់ 
ម៉ាូ្ាុក ងរើរ(r)ចា ហារ ីអ ីនី); 
-- makan  /ម៉ាូ្ាុក មា៉ា កាន់់/  
ង្វើកូដកមៅអត់អាហារ: 
ោត់មិនញុាំ បាយ៣ថ្ងៃង្ើយ ia sudah 

tiga hari mogok makan (យ៉ា  
ស ូដ៉ះ ទីហាា  ហារ ីម៉ាូ្ាុក មា៉ា កាន)
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mohon, mohon maaf  /ម៉ាូ្ ន 
មា៉ា អា្វ/ សូមអ្័យងទស: 
ខ្ុាំស ាំងទសចាំងពា៉ះការមកយឺត saya  

mohon maaf karena datang 

terlambat (សាយ៉ា  ម៉ាូ្ ន មា៉ា អា វ្ 
កាងរីណ្ត ងទើរ(r)ឡាាំបាត)់; 
permohonan  /ងពើរ (r) មូ្ូណ្តន់/ 
n 1 ងសាើរស ាំ: ងសាើរស ាំវសីា permohonan 

visa (ងពើរ (r) មូ្ូណ្តន់ ្វីសា); 

2 ការស ាំ: ការស ាំអ្័យងទស 

permohonan maaf (ងពើរ (r) 

មូ្ូណ្តន់ មា៉ា អា វ្) 
mondar-mandir /ម៉ា នដារ(r)-មា៉ា ន់់ឌិរ(r)/ 

v ងមើលងឆ្វរសាា ាំ: 
ងចារលួចងន៉ះបានសាំ ឹរងមើលងឆ្វរសាា ាំជ ាំវញិ រ៉ះ 
ម នងពលង្វើសកមៅភាព pencuri itu 

sempat mondar-mandir di 

depan rumah itu sebelum 

melakukan aksinya (ងពើនជូរី អ ីទ ូ
សឹមបា៉ា ត់ ម៉ា នដារ(r)-មា៉ា ន់ឌីរ(r) ឌិ ងឌើបា៉ា ន់់ 
រូម៉ា៉ះ សឹបឺល ម ងមើឡារូកាន់អាក់ស ីញ៉ា ។ ) 

motel  /មូណតល/ n សណ្តា ោរ: ងតើអាកអាច ាល់
ងយបលព់ីសណ្តា ោរង សរងទៀតបានងទ? 

dapatkah Anda  

merekomendasikan motel 

lain? (ដាបា៉ា ត់កាស់ អាន់ដា 

ងមើងរកូមិនដាស ីកាន់ មូណតល ណ ន?) 

motor  /ម៉ាូតូរ(r)/ n 1 មា៉ា ស ីន: 
ការគ្តួតពិនិតយមា៉ា ស ីនម៉ាូតូគ្តូវង្វើង ើរងរៀររល់ណខ 
perawatan mesin motor itu 

dilakukan setiap bulan 

(ងពើរ៉ា វ៉ា តាន់ ងមើស ិនមូតូរ(r) អ ីទូ ឌិឡារូកាន ់
សឺទីយ៉ា ប ប ូឡាន់); 2 ម៉ាូត:ូ ម៉ាូតូងន៉ះមិនងឆ្៉ះងទ 
motor itu tidak dapat 

dinyalakan (មូតូរ(r) អ ីទូ ទីដាក់ 
ដាបា៉ា ត់ ឌីញ៉ា ឡាកាន់); 
-- balap /ម៉ាូតូរ(r) បាឡាប/់ ម៉ាូតូគ្បណ្តាំរ: 
ងកៅរងន៉ះស ាំឳព កមាា យឲ្យទិញម៉ាូគ្បណ្តាំរងអាយ
ងរ anak itu minta dibelikan 

motor balap kepada orang 

tuanya (អាណ្តក់អ ីទូ មិនតា ឌិបឺលីកាន ់
ម៉ាូតូរ(r) បាឡាប ់ងរើបា៉ា ដា អូរ ាំរ ទូវ៉ា ញ៉ា ។); 
-- bebek  /ម៉ាូតូរ ងបបិក/ ម៉ាូត:ូ 
ចាំនួនម៉ាូតកូូនទបានងកើនង ើរយ៉ា រងៅឥែឌូ ងន
ស ីជាងរៀររល់ឆ្លា ាំ jumlah motor 

bebek bertambah secara 

signifikan di Indonesia 

setiap tahunnya (ជូម ៉ះ ម៉ាូតូរ(r) 

ណបបិក បឺរ(r)តាាំប៉ះ សឺចារ៉ា  ស ិកនី្វីកាន់ ឌិ 
ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  សឺទយី៉ា ប តា  ្ ន។ )
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muara /មូវ៉ា រ៉ា / n មាត;់ ជាយ 

muat, bermuatan  /ងប ៊ីរ(r)មូវ៉ា តាន់/់  
v គ្តូវបាន រុកជាមួយ: 
ឡានងន៉ះអាច រុកបានខាច់ និរងៅ truk itu 

bermuatan pasir dan batu 

(គ្ទកុ អ ីទូ បឺមូវ៉ា តាន ់បា៉ា ស ីរ(r) ដាន ់បាទ)ូ; 
memuat  /ងមើមូវ៉ា ត/់ v  រុក: 
កមៅករបានគ្បមូលរបស់របរដាក់កាុរឃាៃ ាំរ para 

pekerja memuat barang-

barang ke gudang (បា៉ា រ៉ា  
ងពើងរើរ(r)ចា ងមើមូវ៉ា ត បារ ាំរ-បារ ាំរ ងរើ 
្គូដាាំរ។); 
muatan  /មូវ៉ា តាន់/់ n  រកុ: 
ការដឹកជញ្ាូនទាំនិញនាំងចញ muatan 

ekspor (មួតាន់ ណអកសប័រ) 
muda  /មូដា/ a 1 ងកៅរ; យ វវ័យ: 

អាកជាំនួញវ័យងកៅរ pengusaha muda 

(ងពើរូសាហា មូដា); 2 ខច:ី ពែ៌ថ្បតរខចី 
hijau muda (្ ីចយូវ មូដា); 

pemuda  /ងពើមូដា/ n យ វជន: 
ចលនយ វជនងៅឥែឌូ ងនស ីចាប់ 
ង ាើមកាុរទសសវសឆ្លា ាំ ១៩២០ gerakan 

pemuda di Indonesia dimulai 

sejak tahun 1920-an (ង្គើរ៉ា កាន់  

ងពើមូដា ឌិ ឥែាូ ងនស ីយ៉ា  ឌិមឡូាាំ  សឺចាក់ 
តា  ្ ន សឹរីប ូ សឹមប ៊ីឡាន់ រ៉ា ទូសាន់។) 

mudah /មូដ៉ះ/ a ងយគ្សួល: 
សាំែួររែិតវទិាពិតជាមហាគ្សួលសគ្មាប់ខ្ុាំ 
kuis matematika itu terlalu 

mudah bagiku (រូវសិ(s) មា៉ា ងទើមា៉ា ទីកា 

អ ីទូ ងទើរ(r)ឡាល ូមូដ៉ះ បា គ្ីរូ។); 
mudah-mudahan  /មូដ៉ះ-
មូដាហាន់់/ adv សរឃឹមថា: 
សរឃឹមថាោត់នឹរមកដល់ទន់ងពល mudah-

mudahan dia datang tepat 

waktu (មូដ៉ះ-មូដាហាន់ ឌយី៉ា ដាតាាំរ 
ងទើបា៉ា ត់ វ៉ា ក់ទូ។) 

mudi, kemudi  /ងរើមូឌិ/ n អាកងបើកបរ: 
ងដាយសារណតររ យងររ 
អាកងបើកបរងន៉ះមិនអាចគ្រប់គ្ររការងបើកបរបាន 
karena mengantuk, 

pengemudi itu tidak mampu 

mengendalikan kemudinya 

(កាងរីណ្ត ងមើង៉ា ន់ទ ក ងពើងរើមូឌី អ ីទូ 
ទីដាក់មា ាំរពូ ងមើងរើនដាលីកាន់ ងរើមូឌីញ៉ា ។) 

mujarab  /មូចារ៉ា ប/់ a គ្បសិទធិភាព: 
ថាា ាំងន៉ះមានគ្បសិទធិភាពណ្តស់ obat itu 

cukup mujarab (អូបាត់ អ ីទី ជូរ ប 
មូចារ ាំប។់)
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mujur  /មូជូរ/ a សាំណ្តរ: 
ោត់ជាមន សសមានសាំណ្តរ ia orang 

yang sangat mujur (យ៉ា  អូរ ាំរ 
យ ាំរ សាង៉ា ត់ មជូូរ(r)) 

muka, bermuka dua  /ងប ៊ីរ(r)មូកា 

ឌូវ៉ា / v លាកព់ ត: សកមៅជនបរសិាា ន 
បានរិ៉ះរន់រដាា ្ិបាលកាុរតាំបន់ណដលមានចរិកលាក់
ព ត kaum aktivis lingkungan 

mengkritisi pemimpin daerah 

yang bermuda dua (កាអ  ម 
អាក់ទី្វីស(s) លិររូង៉ា ន់ ងមើរគ្រីទិក 
ងពើមិមពិន ដាងអរ៉ះ យ ាំរ បឺរ(r)មូកាឌូវ៉ា ។); 
pemuka  /ងពើមូកា/ n អាកដឹកនាំ: 
អាកដឹកនាំសាសន pemuka agama 

(ងពើមូកា អាហាា មា៉ា ); 
permukaan  /ងពើរ(r) មូកាអាន/់ n ថ្ រ: 
ថ្ រសម គ្ទ permukaan laut (ងពើរ(r) 

មូកាអាន់ ឡាអូត) 
mukim, bermukim  /ងប ៊ីរ(r)មូរីម/  

v រស់ងៅ: 
អាក្ូមិងន៉ះជាទូងៅរស់ងៅជ ាំវញិជគ្មាលថ្ន្ាាំង្ៃើរ
ងន៉ះ penduduk desa itu 

umumnya bermukim di  

 

 

sekitar lereng gunung api  

(ងពើនឌូឌ ក ងដសា អ ីទូ អ ូម មញ៉ា  បឺរ(r)មូរមិ 
ឌិ សឺរីតារ(r) ណ ណររ ្គូន រ អាព)ី; 
permukiman  /ងពើរ((r)មូរីមា៉ា ន់់/  
n តាំបន់លាំងៅដាា ន 

mula, mula-mula  /មូឡា-មូឡា/  

adv ដាំបូរ: ដាំបរូង ើយ ងយើរខ្ុាំងជឿងលើអាកងន៉ះ 
ម នងពលោត់យកឡានគ្កមុ  ្ នរត់ mula-

mula kami percaya saja 

dengan orang itu sebelum 

dia membawa lari mobil 

kantor (មូឡា-មូឡា កាម ីងពើរ(r)ចាយ៉ា  
សាចា ងឌើង៉ា ន់ អូរ ាំរ អ ីទូ ងស ើងបើល ម ឌីយ៉ា  
ងមើមបាវ៉ា  ឡារ ីម៉ាូប ៊ីល កាន់តូរ។); 
pemula  /ងពើមូឡា/ n អាកដាំបូរ: 
ដាំណ្តក់កាលដាំបូរ tingkat pemula 

(ទិរកាត់ ងពើមូឡា); 

permulaan /ងពើរមូឡាអាន/ n ចាប់ង ឌើម: 
ខ្ុាំមិនបានតាមដានសាា ប់ការបងា ត់បងគ្រៀនងន៉ះតាាំ
រពីដាំបូរ saya tidak mengikuti 

ceramah itu dari permulaan  
(សាយ៉ា  ទីដាក់ ងមើរីរូទី ងជើរ៉ា ម៉ា៉ះ អ ទីី ដារី 
ងពើរ(r)មូឡាអាន។)
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mulai  /ម ូថ្ / v ចាប់ង ាើម: ថាា ក់ងរៀននឹរចាបង់ ាើម
ឆ្លប់ៗ pelajaran akan segera 

dimulai (ងពើឡាចារ៉ា ន់ អាកាន់ ងសើង្គើរ៉ា  
ឌីម ូថ្ ) 

mulas  /មូឡាស(់s)/ a ឈ្ឺគ្កព៉ះ: ខ្ុាំឈ្ឺគ្កព៉ះ 
perutku mulas (ងពើរ តរូ មូឡាស(់s)) 

mulia  /មូលីយ៉ា / a លអថ្ងៃថាៃ : 
ោត់មានងប៉ះដូរដ៏លអថ្ងៃថាៃ  hati pria itu 

sungguh mulia (ហាទី គ្ពីយ៉ា  អ ីទូ 
ស  រ គ្ុ៉ះ មូលីយ៉ា ។) 

mulus  /មូល ស(s)/ a រលូន; រងលារ: 
នរមានសាអ តរងលារ kulitnya mulus 

(រូលីតញ៉ា  មូល ស(s)) 

mulut  /ម ូល ត/ n មាត:់ មាត់មានពិស mulut 

berbisa (ម ូល ត ងពើរ(r) ពីសា) 

muncul  /ម នជ ល/ v ងលចង ើរ: គ្ោប់ម នបាន
ងលចង ើរងៅងលើថាព លោ់ត ់muncul 

jerawat di pipinya (ម នជ ល 

ងចយើរ៉ា វ៉ា ត់ ឌី ពីពីញ៉ា ) 
mundur /ម នឌូរ(r)/ v ងយងគ្កាយ: ងៅម ខ 

ងយងគ្កាយ maju mundur (មា៉ា ជូ 
ម នឌូរ(r)) 

mungil  /មូរីល/ a តូច: កូនណឆ្ាងន៉ះតូចណ្តស ់

anak anjing itu sangat  

mungil (អាណ្តក់ អាន់ជរិ អ ីទូ សាង៉ា ត ់
មូរីល។) 

mungkin /ម ររនី/ adv គ្បណ្លជា: 
គ្បណ្លជាោតន់ឹរមកទទួលអាក mungkin 

dia akan menjemputmu (ម ររីន 
ឌីយ៉ា  អាកាន់ មិនជមឹព តម ូ) 

mungkir, memungkiri /ងមើម ររីរ/ី  
v បដិងស្: សូមក ាំបដិងស្ទងរវើរបស់អាក 
jangan memungkiri 

perbuatanmu (ចាង៉ា ន់ ងមើម ររីរ ី
ងពើប ូវ៉ា តាន់មូ។) 

muntah /ម នត៉ះ/ v កអួត 
murah  /មូរ៉ា៉ះ/ a ងថាក: សងមៃៀកបាំពាកត់ថ្មៃងថាក 

baju murah (ណពជូ ម ូរ៉ា៉ះ); 
-- hati /មូរ៉ះ ហាទ/ី ចិតាលអ; ចិតាសបបុរស: 
ចូរង្វើចិតាឲ្យទូលាយសគ្មាប់មន សសទូងៅ 

murah hatilah pada sesama 

(មូរ៉ះ ហាទី ៉ះ បា៉ា ដា សឺសាមា៉ា ។); 
-- meriah  /មូរ៉ះ ងមើរីយ៉ា៉ះ/ ងថាក: 
សាំងលៀកបាំពាក់ណដលលក់ងៅ ារតាមណបបគ្បថ្ព
ែី ងគ្ចើនណតមានតថ្មៃងថាក pakaian  

yang dijual di pasar  

tradisional biasanya murah 

meriah 
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(បា៉ា ថ្កយ៉ា ន យ ាំរ ឌិជូវ៉ា ល ឌិ បា៉ា សារ(r) 

គ្តាឌិសយូណ្តល់ ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  មូរ៉ះ ងមើរិយ៉ា៉ះ។); 
-- rezeki  /មូរ៉ះ ងរ្សិរី/ សាំណ្តរ: 
អាកណដលណតរណតជួយដល់អាកដ៏ថ្ទ 
ងគ្ចើនណតទទួលបានចាំែូលជា្ូរណ្រវញិណដរ 
orang yang sering membantu 

sesama biasanya murah 

rezeki (អូរ ាំរ យ ាំរ ងសើរិរ ងមើមបាន់ទូ 
សឺសាមា៉ា  ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  មូរ៉ះ ងរ្សិរី); 
-- senyum /មូរ៉ះងស ើញូម/ ញងញើមរួសរយ: 
ងកៅរណដលណតរណតញងញើមរឺមានមិតា្កាិងគ្ចើន 
anak yang murah senyum 

banyak temannya (អាណ្តក់ យ ាំរ 
មូរ៉ា៉ះ ងស ើញូម បាញ៉ា ក់ ងទើមា៉ា ន់ញ៉ា ។); 
murahan  /មូរ៉ះ/ a ងថាក: 
អាកលក់មាា ក់ងៅឲ្យទាំនិញមានតថ្មៃងថាកដល់ខ្ុាំ 
penjual itu memberikan 

barang murahan padaku 

(ងពើនជូវ៉ា ល អ ីទូ ងមើមងប ៊ីរីកាន់ បារ ាំរ មូរ៉ា ហាន់ 
បា៉ា ដារូ) 

muram  /មូរ ាំ/ a គ្សងពាន: 
ម ខោត់ងមើលងៅគ្សងពានណ្តស់ថ្ងៃងន៉ះ 
wajahnya tampak muram 

hari ini (វ៉ា ចយ៉ះញ៉ា  តាាំបា៉ា ក់ មូរ ាំ ហារ ីអ នី។ី) 
murid  /ម ូរីត/ n សិសស: សិសសឆ្លៃ ត murid 

pandai (ម ូរីត បា៉ា ន់ថ្ដ) 

murka, kemurkaan /ងរើមូការ៉ា ន់/  
n កាំ្ឹរ: 
ោត់មានការខឹរសមាយ៉ា រខាៃ ាំរងដាយសារងោរប
ស់ោត់គ្តូវបានងរលួច dia murka 

mendapati sapinya dicuri 

orang (ឌីយ៉ា  មូរ(r)កា ងមើនដាបា៉ា ទី 
សាពីញ៉ា  ឌជិូរ ីអូរ ាំរ។) 

murni  /ម័រ(r)ន/ី a បរិស ទធ; ស ទធ: មាសស ទធ 
emas murni (ងអមា៉ា ស់(s) ម័រ(r)នី) 

murung  /មូរ រ/ a មិនសបាយចិតា: 
ងដាយសារណតគ្បលរមិនជាប់ 
កូនមាា ក់ងន៉ះងមើលងៅមិនសបាយចិតាងសា៉ះ 
karena tidak lulus ujian, 

anak itu tampak murung 

(កាងរីណ្ត ទីដាក់ លូល ស(ស) អ ូជីយ៉ា ន 
អាណ្តក់ អ ីទូ តាាំបា៉ា ក់ មូរ រ។) 

museum  /ម ូងសយូម/ n សារមនរី: សារមនរី
គ្បវតាិសាស្ទសា museum sejarah 

(ម ូងសយូម ងសើចារ៉ា ស់) 
musim  /មូស ិម/ n រដូវ: 

តាំបន់គ្តូពិចមានណតរដូវ២ប៉ា ងណ្តណ ៉ះ រឺរដូវងតា  និរ 
រដូវង្ៃៀរ daerah tropis hanya 

memiliki dua musim, panas 

dan hujan (ដាងអរ៉ះ គ្តូពិស(s) ហាញ៉ា  
ងមើមីលីរី ឌូវ៉ា  មូស ីម បា៉ាណ្តស់(ស) ដាន ់
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្ូចាន់់។); រដូវង្ៃៀរ musim hujan 

(មូស ីម ្ ូចាន់); រដូវសៃឹកងឈ្ើគ្ជ៉ុះ musim 

gugur (មូស ីម ្គូ គ្ូរ(r)); 

-- kemarau /មូស ិម ងរើមា៉ា រ៉ា វ/ 
រដូវរាំរសៃួត: រដូវងតា ង្វើឲ្យអែាូ រខៃ៉ះរីរសៃួត 
musim kemarau membuat 

beberapa sumur kekeringan 

(មូស ីម ងរើមា៉ា ង ៉ា  ងមើមប ូវ៉ា ត ងប ៊ីងប ៊ីរ៉ា បា៉ា  
ស  មងបើរ(r) ងរើងរើរីង៉ា ន់។); 
-- liburan  /មូស ីម លីប ូរ៉ា ន/់ 
ងពលវិសសមកាល: 
សាលាងរៀនងយើរខ្ុាំបានសងគ្មចថាងៅងលរសួនស
តវងៅងពលវសិសមកាល sekolah kami 

memutuskan untuk 

mengunjungi kebun binatang 

pada musim liburan (ងសើកូ ៉ះ 
កាម ីងមើមូទ សាា ន់ អ  នទ ក ងមើរ នជរូី ងរើប  ន 
ប ៊ីណ្តតាាំរ បា៉ា ដា មូស ីម លីប ូរ៉ា ន់។); 
-- pancaroba /ម ស ិម បា៉ា ន់់ចារ៉ាូបា/ 

បាូរអាកាសធ្នត : 
គ្បជាពលរដាជាងគ្ចើនបានធ្នៃ ក់ខៃួនឈ្ឺងៅងពលផ្លៃ
ស់បាូរអាកាសធ្នត  banyak penduduk 

yg jatuh sakit ketika musim 

pancaroba (បាញ៉ា ក់ ងពើនឌូឌ ក យ ាំរ 
ចាទ ៉ះ សារតិ ងរើទីកា មូស ិម បា៉ា ន់ចារ៉ាូបា។) 

musnah /មូសា៉ះ/ v បាំផ្លៃ ញ: 
ការតាាំរទីលាំងៅគ្តូវបានបាំផ្លៃ ញងដាយង្ៃើរងឆ្៉ះ 
permukiman itu musnah 

dilalap api (ងពើរមូរីមា៉ា ន់អ ីទី ម សា៉ះ 
ឌិឡាឡាប់ អាពី។); 
memusnahkan  /ងមើមូសា៉ះកាន់់/  
v បាំផ្លៃ ញ: 
គ្កមុ  ្ នងន៉ះមានរាំនិតបាំផ្លៃ ញរល់ឯកសារ
សាំខាន់ៗរបស់គ្កមុ  ្ ន perusahaan itu 

berniat memusnakan semua 

dokumen penting perusahaan 

(ងពើរូសាហាអាន អ ីទូ ងបើរ(r) នីយ៉ា ត 
ងមើមូសា៉ះកាន់ ងស ើមូវ៉ា  ដ រយូងម៉ាន់ ប ិនទិរ 
ងពើរូសាហាអាន។) 

mustahil  /មូសាា ្ីល/ a មិនអាច: 
មិនអាចងទណដលង្វើការងរងន៉ះកាុររយៈងពល១យ
ប់ប៉ា ងណ្តណ ៉ះ mustahil baginya 

mengerjakan tugas itu dalam 

satu malam (មូសារ ្ីល បា គ្ីញ៉ា  
ងមើងរើរ(r)ចាកាន់ ទូហាា ស់(s) អ ីទូ ដាឡាម 
សាត់ទូ មា៉ា ឡាម។) 

musuh  /មូស  ៉ះ/ n សគ្តូវ: ភាព្័យខាៃ ចជា
សគ្តូវចមបរសគ្មាបង់យើរ ketakutan 

adalah musuh utama kita 

(ងរើតារូតាន ់អាដា ៉ះ ម ស  ៉ះ អ ូតាមា៉ា  រីតា។); 
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-- bebuyutan /មូស  ៉ះ ងប ៊ីប ូយូតាន់/់ 
ថ្ដរូគ្បឆ្លាំរ: 
កៃឹបបាល់ទត់ងរៀលមា៉ា គ្ទីតជាថ្ដរូរគ្បឆ្លាំរសាៃ ប់រស់
របស់បាងស ូណ្ត klub sepakbola 

Real Madrid merupakan 

musuh bebuyutan Barcelona 

(កៃិប ងសើបា៉ា ក់បូឡា Real Madrid 

ងមើរូបា៉ា កាន់ ម ស ៉ះ ងរើប ូយូតាន់ បាណស ូណ្ត។); 
bermusuhan  /ងប ៊ីរ(r)មូស ូហាន់/់  
v ង ៃ្ ៉ះគ្បណកកោា : 
គ្រូណតរណតហាមឃាតក់ូនសិសសមិនឲ្យង ៃ្ ៉ះ
គ្បណកកោា  guru selalu melarang 

muridnya untuk bermusuhan 

satu sama lain (្គូរូ ងសើឡាលូ 

ងមើឡារ ាំរ មូរីតញ៉ា  អ  នទ ក បឺរ(r)មូស ូហាន ់
សាទូ សាមា៉ា  ឡាអ និ។); 
memusuhi  /ងមើមូស ូ្ី/ v គ្បឆ្លាំរ: 
ងយើរមិនគ្តូវង ៃ្ ៉ះគ្បឆ្លាំរោា ជាមួយគ្រូសារ
ងយើរខៃួនឯរងន៉ះងទ kita tidak boleh 

memusuhi keluarga kita 

sendiri (រីតា ទីដាក់ បូ ិ៉ះ ងមើមូស ូ្ ី

ងរើលូវ៉ា រ(r)ហាា  រីតា សឺនឌិរី។); 
permusuhan  /ងពើរ(r)មូស ូហាន់/់ n 

ការគ្បកួតគ្បណជរ:  

ការគ្បកួតគ្បណជររវរកីឡាករគ្បណ្តាំរទាំរពីរងន៉ះ 
គ្តូវបានបញ្ចប់  
permusuhan antara kedua 

pembalap itu akhirnya dapat 

diselesaikan 

(ងពើរ(r)មូសូហាន់អាន់តារ៉ា  ងរើឌូវ៉ា  ងពើមបាឡាប់ 
អ ីទូ អាក់្ីរ(r)ញ៉ា  ដាបា៉ា ត់ ឌិងសើងលើថ្សកាន់។) 

mutakhir /មូតាក់្ីរ(r)/ a ទាំងនើបច រងគ្កាយ: 
បងចចកវទិាទាំងនើបច រងគ្កាយ teknologi 

mutakhir (តិកែូ ូ្គី មូតាក់ ីរ(r)) 

mutiara  /មូទយី៉ា រ៉ា / n រ ជខយរ:  
រ ជខយរជាងគ្រឿរលមអរដ៏មានតថ្មៃសគ្មាប់នរីៗ 
mutiara merupakan 

perhiasan berharga yang 

digemari kaum wanita (មូទយី៉ា រ៉ា  
ងមើរូបា៉ា កាន់ ងពើរ(r)្ីយ៉ា សាន់ 
ងបើរ(r)ហារ(r)ហាា  យ ាំរ ឌិង្គើមា៉ា រី កាអ  ម 
វ៉ា នីតា។) 

mutlak  /មូតាៃ ក់/ a ដាច់ខាត: ចាប់ដាច់ខាត 
hukum mutlak (្ូរ ម ម តាៃ ក់) 

mutu /មូទ/ូ n រ ែភាព: សារ់ដាររ ែភាព 
standar mutu (សាា ន់ដារ(r) មូទូ) 
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N  -  n 

nabati /ណាបាទី/ a បន្លៃ: 
ខ្លៃ ញ់ដែលចេញពីបដលៃ lemak nabati 

(ចលើម៉ា ក់ ណាបាទី) 
nada /ណាដា/ n 1 សចលៃង: សចលៃងចោទ៍ 

nada dering (ណាដា ចែើរីង); 

សចលៃងចោទ៍ nada panggil (ណាដា 

បា៉ា ង់ហ្គីល); 2 ខល: ចៅ: សចលៃង ខល រង់ចាំ 
nada sela (ណាដា ចសឡា); 

-- dasar /ណាដា ដាសារ(r)/ សលុទរកថា: 
ចៅកនុងក្កលុ G សលទរកថា គឺសដីពី G pada 

G mayor, nada dasarnya 

adalah G (បា៉ា ដា G (ចហ្គ) ម៉ា យ៉ា៉ូរ(r) 

ណាដា ដាសារ(r) អាដាឡះ ចហ្គ (G)); 

senada /ចសុើណាដា/ a ក្សចែៀង: 
ពួកចគមលបញ្ហា ក្សចែៀងគ្នន  mereka 

memiliki masalah yang 

senada (ចលើចរកា ចលើលីលិគី ម៉ា សាឡះ យុាំង 
ចសើណាដា។) 

nadi /ណាឌិ/ n ជីពេរ: 
ចេជជបណ្ឌ ិតកាំពុងដតពលីិតយជីបេរអ្នក ជលង ឺ
dokter sedang memeriksa 

denyut nadi pasiennya 

(ែុកត៉ូរ(r) ចសើដាាំង ចលើចលើរិកសា ចឌើញុត ណាឌ ី
បា៉ា សុីយ៉ា ល) 

nafkah /ណាហ្វ កះ/ n 1 េាំណ្៉ូ ល: 

ការេាំណាយក្បចាំដខរបស់គ្នត់ចក្េើលជាង 
េាំណ្៉ូ លក្បចាំដខ pengeluaran 

bulanannya melebihi nafkah 

yang dia terima (ចពើចងើល៉ូវ៉ា ោ៉ា ល់ 
ប ៉ូឡាណាល់ញ៉ា  ចលើចលើប ៊ីហី្ ណាហ្វកះ យុាំង យ៉ា  
ចទើរីម៉ា ); 2 ការរស់ចៅ: គ្នត់ចៅបរចទស 

ចឌើលបីេិញ្ចឹលជីេតិរស់ចៅ dia pergi ke 

luar negeri untuk mencari 

nafkah (ឌីយ៉ា  ចពើរ(r)ហ្គ ីចគើ ល៉ូវ៉ា រ(r) 

ចលើចហ្គើរី អ្ ុលទុក ចលើលចរី ណាហ្វកះ); 
menafkahi /ចលើណាហ្វកះហ្ី/ v ផ្គតផ់្គង់: 
ចកេងត៉ូេច ះក្តូេផ្គត់ផ្គង់ក្គួសារវទាំងល៉ូល 

anak kecil itu harus 

menafkahi seluruh 

keluarganya (អាណាក់ ចគើជីល អ្ុីទ៉ូ 
ហារុស(s) ចលើណាហ្វកាហី្ ចសុើល៉ូរុះ ចគើល៉ូវ៉ា ហាា   

nafsu /ណាហ្វស ៉ូ/ n េាំណ្ង:់ 
អ្នកច ះមលេាំណ្ង់ខ្លៃ ាំងណាស់ 
ចឌើលបីកាៃ យចៅជាអ្នកដែលមលអ្ាំណាេ លកនុងភ៉ូលិ 
orang itu memiliki nafsu 

yang kuat untuk menjadi 

penguasa di kampungnya
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(អ្៉ូោុាំង អ្ុីទ៉ូ ចលើលីលិគី ណាហ្វស ៉ូ យុាំង គ៉ូវ៉ា ត ់
អ្ ុលទុក ចលើលេាឌិ ចពើង៉ូសាហា ឌិ កាាំពុងញ៉ា ); 
--  amarah /ណាហ្វស ៉ូ អាម៉ា រះ/ កាំហ្ងឹ: 
កាំហ្ឹងរបស់គ្នត់បាល ផ្ទះចឡើង nafsu 

amarahnya meledak (ណាហ្វស ៉ូ 
អាម៉ា រះញ៉ា  ចលើចលើដាក់); 
bernafsu 

/ចប ៊ីរ(r)ណាហ្វស ៉ូ/ v មលេាំណ្ង:់ 
ខ្ុាំគ្នេ លេាំណ្ងញុ់ាំ កាចរ៉ាលចទ aku tidak 

bernafsu makan es krim (អាគ៉ូ 
ទីដាក់ ចបើរ(r)ណាហ្វស ៉ូ ម៉ា កាល់ ដអ្ក្សគីល) 

naga /ណាហាា / n  គ:  គគឺជាសតវចទេកថា 

naga adalah makhluk 

mitologi (ណាហាា  អាដាឡះ ម៉ា ក់លុក 
លីត៉ូឡូហ្គី)  

nahas /ណាហាស(់s)/ a សាំណាងលិលលអ: 
គ្នត់ពិតជាសាំណាងលិលលអដលលន្ងងចលះ 
sungguh nahas dia hari ini 

(ស ុងហ្គុះ ណាហ្ះ ឌីយ៉ា  ហារី អ្ុីលី) 
naif /ណាអ្ុិេ/ a ចោតលងង់:  

អាកបបករិិយគ្នតដ់ែលដតងដតការពារក្កលុកលេករ  
ក្តូេបាលបណាដ ក្កលុលចិយជកចលើលច ើញថាចោតលង
ង ់sikapnya yang sering  

membela kaum buruh 

dianggap naif oleh para  

pengusaha (សុីកាប់ញ៉ា  យុាំង ចសើរិង 
ចលើលចបឡា កាអ្ ុល ប ៉ូរុះ ឌិអាាំងកាប់ ណាអ្ិហ្វ 
អ្៉ូចលះ បា៉ា ោ៉ា  ចពើង៉ូសាហា) 

1naik /ន្ណ្/ v ចកើលចឡើង: េាំណ្៉ូ លរបស ់គ្នត ់
ចកើលចឡើង ជាចរៀង ោល់ោន ាំ 
pendapatannya naik setiap 

tahun (ពិលដាបា៉ា ត់តាលញ់៉ា  ន្ណ្ ចសទីយ៉ា ប 
តាហ្ ុល) 

2naik /ណាអ្ុកី/ v 1 ចឡើង:  ងចឡើងចឌើលច ើ 
dia naik ke atas pohon (ឌីយ៉ា  
ណាអ្ុិក ចគើ អាតាស់(s) ប៉ា៉ូហ្ុល។); 2 រះចឡើង: 
ក្ពះអាទិតយរះចឡើង ចពលក្ពឹក matahari 

mulai naik di pagi hari (ម៉ា តា ហារី 
ល៉ូន្ឡ ណាអ្ុិក ឌិបា៉ា ហ្គ ីហារី។); 3 ចឡើងជិះ: 
ចតាះ ចឡើងជិះឡាល ayo, naik ke 

mobil (អាយ៉ា៉ូ ណាអ្ុិក ចគើល៉ា៉ូប ៊ីល។); 4 ជិះ: 
 ងជិះកង់របស់ ងចៅសាលា ចរៀលោល់ន្ងង 
dia naik sepeda ke sekolah 

setiap hari (ឌយី៉ា  ណាអ្ុិក ចសុើចពដា ចគើ 
ចសុើក៉ូឡះ ចសុើទីយ៉ា ប ហារី។; 
-- kelas /ណាអ្ុីក ចគើឡាស(់s)/  

v ចឡើងឋាលៈ ឳពុកមដ យខ្ុាំទិញហ្គីតាឲ្យខ្ុ 
ចក្ពាះខ្ុាំចឡើងថាន ក់ orang tuaku 

membelikanku gitar karena 

aku naik kelas  
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 (អ្៉ូោុាំង ទ៉ូវ៉ា គ៉ូ ចលើលចបើលីកាល់គ៉ូ ហ្គីតារ(r) 

កាចរីណា អាគ៉ូ ណាអ្ុិក ចគើឡះ); 
-- turun /ណាអ្ុីក ទ៉ូរុល/ v ចឡើងេុះ: 
គ្នត់រត់ចឡើងេុះែាំប៉ូក dia berlari naik 

turun bukit (ឌីយ៉ា  ចបើរ(r)ឡារ ីណាអ្ុិក 
ទ៉ូរុល ប ៉ូគិត។); 
-- banding /ណាអ្ុីក បាល់ឌងិ/  
បណ្ត ឹងឧទធរណ្៍: 
បុរសដែលចគកាត់កដីខុសពីបទឧក្កិែឋសមៃ ប់លលសុស 
បាលសចក្លេេិតតបណ្ដ ឹងឧទធរណ្៍  pria yang 

salah dituduh membunuh itu 

memutuskan untuk naik 

banding (ក្ពីយ៉ា  យុាំង សាឡះ ឌិទ៉ូឌុះ 
ចលើលប ៉ូលុះ អ្ុីទ៉ូ ចលើល៉ូទសុាា ល់ អ្ ុលទកុ ណាអ្ុីក 
បាល់ឌិង។); 
-- cetak /ណាអ្ុីក ចជើតាក/់ តាំចឡើងពុលភ: 
ចសៀេចៅដែលអ្នកបាលកាលេង់ 
លិលទល់បាលតាំចឡើងពុលភចទ buku yang 

kau pesan belum naik cetak 

(ប ៉ូគ៉ូ យុាំង ក៉ូេ ចពើសាល់ ចបើលុល ណាអ្ុកី 
ចជើតាក់។); 
-- pitam /ណាអ្ុីក ពីតាាំ/ ខឹង: 
បុរសច ះបាលខឹង 

 

pria itu naik pitam (ក្ពីយ៉ា  អ្ុីទ៉ូ 
ណាអ្ុីក ពីតាាំ); 
-- takhta /ណាអ្ុីក តះតា/  

ឲ្យចឡើងចសាយោជ: ស ុលតាល់ ហាសាល៉ូឌិល 
បាលចឡើងចសាយោជ ជាចសដេ ហ្គូវ កនុងោន ាំ 
១៩៥៣ ជាំលួស ស ុលតាល់ ល៉ា៉ូហាាំម៉ា ត់ សាអ្ុីត 
Sultan Hasanuddin naik 

takhta sebagai raja Gowa 

pada tahun 1653 

menggantikan Sultan 

Muhammad Said (ស ុលតាល ់
ហាសាល់ ល៉ូឌិល ណាអ្ុិក តាក(់ខ)តា ចសុើបាន្ហ្ា 
ោ៉ា េា ហ្ាូេ៉ា៉ូ បា៉ា ដា តាហ្ ុល ចសើរីប ៉ូ អ្ឺណាល 
ោ៉ា ទុស(s) លីម៉ា  ព៉ូល៉ូ ទីហាា  ចលើងហាា ល់ទីកាល ់
ស ុលតាល ់ល៉ា៉ូហាម៉ា ត់ សាអ្ុែិ); 
kenaikan /ចគើណាអ្ុីកាល់/់ n ការបចងាើល: 
ការបចងាើលពាការី kenaikan nabi 

(ចគើណាអ្ុិកាល ់ណាប ៊ី); 
menaiki /ចលើណាអ្ុីគ/ី v ចឡើង: 
អ្នកពលៃតអ់្គគីភ័យ បាលចឡើងចលើជចណ្ឌ ើរ 
ចឌើលបីជួយចកេងក្សីត៉ូេដែលកនុងអ្គគីភ័យ 

pemadam kebakaran itu 

menaiki tangga untuk 

menolong gadis kecil yang 

terjebak di kebakaran 

(ចពើម៉ា ដាាំម៉ា ល់ ចគើបាកាោ៉ា ល់ អ្ុីទ៉ូ ចលើណាអ្ុិគី 



nakal                                                                 nalar 

 306  

តាាំងហាា  អ្ ុលទកុ ចលើណ្៉ូ ឡុង ហាា ឌិស(s) ចគើជីល 

យុាំង ចទើរចជើបាក់ ឌិ ចគើបាកាោ៉ា ល់); 
menaikkan /ចលើន្ណ្កាល់/ v 1 ចឡើង: 
ចលើក ទង់; 2 បចងាើល: 
អ្នកក្គប់ក្គង់គ្នត់បាលបចងាើលឋាលៈគ្នត់កនុងតួ ទីដែ
លមលឥទធិពល atasannya 

menaikkan dia ke posisi yang 

berpengaruh (អាតាសាលញ់៉ា  
ចលើណាអ្ុិកាល ់ឌីយ៉ា  ចគើប៉ា៉ូសុីសុី យុាំង 
ចបើរចពើង៉ា រុះ។); 3 ចលើកចឡើង: 
ក៉ូលៗច ះជួយឳពុកមដ យពួកចគចលើងឥវ៉ា ល់ 
ចឡើងរងយលដ anak-anak itu 

membantu orang tua mereka 

menaikkan barang-barang ke 

mobil (អាណាក់-អាណាក់ អ្ុីទី ចលើលបាលទ់៉ូ 
អ្៉ូោុាំង ទ៉ូវ៉ា  ចលើចរកា ចលើណាអ្ុីកាល់ បាោុាំង ចគើ 
ល៉ា៉ូប ៊ីល។) 

nakal /ណាកាល់/ a ខ៉ូេ; ក្េចឡើល: ចកេងក្េចឡើល 
anak nakal (អាណាក់ ណាកាល់); 

kenakalan remaja   

/ចគើណាកាឡាល់ ចរីម៉ា េា/ ចកេងទាំចលើង; 
ចកេងខ៉ូេ:  
ក្គួសារ លិងបរិសាា លជុាំេញិ  

ជាឧទហ្រណ្៍២ដែលជាកតាត  ាំឲ្យកាៃ យជាចកេងទាំ
ចលើង keluarga dan lingkungan  

merupakan dua contoh faktor 

yang dapat menyebabkan 

kenakalan remaja (ចគើល៉ូវ៉ា រ(r)ហាា  
ដាល ់លិងហ្គូង៉ា ល់ ចលើរ៉ូបា៉ា កាល់ ឌ៉ូវ៉ា  េុលតុះ 
ហាវ ក់ត៉ូរ យុាំង ដាបា៉ា ត់ ចលើចញើបាប់កាល់ 
ចគើណាកាឡាល់ ចរម៉ា េា) 

nakhoda /ណាខ៉ូដា/ n ក្បធាលក្កុល: 
គ្នត់ក្តូេបាលចគតាំចឡើងជាក្បធាលក្កលុកបា៉ា ល់ងេី 
dia diangkat sebagai 

nakhoda kapal yang baru 
(ឌីយ៉ា  ឌិអាាំងកាត ់ចសើបាន្ហ្ា ណាខ៉ូតា កាបា៉ា ល ់

យុាំង បារ៉ូ); 
menakhodai   

/ចលើណាខ៉ូន្ែ/ v រុករក: ការរុករកចលះ 
លឹងកាៃ យជាបទពិចសាធល៍ែាំប៉ូងរបស់គ្នតក់នុងការចបើ
កបរកបា៉ា ល ់pelayaran ini akan 

menjadi pengalaman 

pertamanya menakhodai 

kapal (ចពើឡាយ៉ា ោ៉ា ល់ អ្ុីលី អាកាល់ ចលើលេាឌិ 
ចពើង៉ា ឡាម៉ា ល់  ចពើរ(r)តាម៉ា ញ៉ា  ចលើណាក់ខ៉ូន្ែ 
កាបា៉ា ល)់ 

nalar /ណាឡារ(r)/ n ចហ្តុផ្ល: 
ការគិតដែលមលចហ្តុផ្ល berpikir 

dengan nalar (ចបើរ(r)ពីហ្គីរ(r) 

ចឌើង៉ា ល់ ណាឡារ(r)។);
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bernalar /ចប ៊ីរ(r)ណាឡារ(r)/   
v ចហ្តុផ្ល: 
ការសរចសរជាែាំចណ្ើរការដែលមលចហ្តុផ្ល 

menulis adalah proses 

bernalar (ចលើល៉ូលិស(s) អាដាឡះ 
ក្បូដសស(ស) បឺរ(r)ណាឡារ); 
penalaran  /ចពើណាឡាោ៉ា ល/់   
n ដេកដញក: ការដេកដញករបស់គ្នត់ 
លិលអាេទទួលយកបាលចដាយក្កលុការងរគ្នត់ 
penalarannya tidak diterima 

oleh rekan-rekannya 

(ចពើណាឡារ(r)ញ៉ា  ទីដាក់ ឌិចទើរីម៉ា  អ្៉ូចលះ 
ចរីកាល-់ចរីកាល់ញ៉ា ) 

naluri /ណាល៉ូរ(r)/ n េិញ្ហា ណ្; អារលេណ្៍: 
អារលេណ្៍ខ្ុាំ បាលក្បាប់ខ្ុាំថា ងលិលកុហ្កចទ 
naluriku mengatakan bahwa 

dia tidak berbohong (ណាល៉ូរីគ៉ូ 
ចលើង៉ា តាកាល់ បះវ៉ា  ឌីយ៉ា  ទីដាក់ ចបើរប៉ូហុ្ង) 

naluriah /ណាល៉ូរីយ៉ាះ/ a េិចរណ្ៈញណ្: 

ការច្ៃើយតបចដាយេចិរណ្ៈញណ្ respon 

naluriah (ចរចសាោ ល ណាល៉ូរីយ៉ាះ) 
nama /ណាម៉ា /  n ច េ្ ះ   ល; ច េ្ ះ 

nama depan (ណាម៉ា  ចឌើបា៉ា ល់):  

ចគ្នតត ល; ច េ្ ះឳពុក nama 

keluarga (ណាម៉ា  ចគើល៉ូអាហាគ ); 
ច េ្ ះចពញ nama lengkap (ណាម៉ា  
ឡុាាំ ងកាប់); ច េ្ ះចៅចក្ៅ nama 

panggilan (ណាម៉ា  បា៉ា ង់គីល); 

-- dagang /ណាម៉ា  ដាហាា ាំង/ 
ច េ្ ះអាជីេកលេ: ច េ្ ះអាជីេកលេ 
យកលអគួរដតេុះបញ្ជី nama dagang 

sebaiknya didaftarkan (ណាម៉ា  
ដាហាា ាំង ចសើបាលិកញ៉ា  ឌិដាហ្វតារ(r)កាល)់; 
-- diri /ណាម៉ា  ឌិរ/ី ច េ្ ះផ្ទទ ល់ខៃួល: 
ច េ្ ះដែលលអ អាេជាច េ្ ះលលុសស ឬ សាា ប័ល 
nama diri dapat berupa 

nama orang atau organisasi 

(ណាម៉ា  ឌិរ ីដាបា៉ា ត់ ចបើរ៉ូបា៉ា  ណាម៉ា  អ្៉ូោុាំង 
អាចៅ អ្៉ូរ(r)ហាា លីសាសុី); 
-- samaran /ណាម៉ា  សាម៉ា ោ៉ា ល់/ 
ច េ្ ះដកៃងកាៃ យ: អ្នកលិពលធជាចក្េើល
បាលចក្បើច េ្ ះដកៃងកាៃ យ banyak 

penulis menggunakan nama 

samaran (បាញ៉ា ក់ ចពើល៉ូលិស(s) 

ចលើងហ្គូណាកាល់ ណាម៉ា  សាម៉ា ោ៉ា ល់។);
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kenamaan /ចគើណាម៉ា អាល/  
a លបីលាញ: 

 ងបាលទិញសាំចលៀកបាំពាក់ពីអ្នករេ ល៉ា៉ូតែល៏បី
លាញ dia membeli gaun karya 

seorang desainer kenamaan 

(ឌីយ៉ា  ចលើលចបើល ីហាា អ្ ុល ការ(r)យ៉ា  ចសើអ្៉ូោុាំង 
ចែសាអ្ុីចណ្ើរ(r) ចគើណាម៉ា អាល); 
ternama  /ចទើរ(r)ណាម៉ា /  
v លបីលាញ: សិលបៈករែ៏លបីលាញ aktor 

ternama (អាក់ត៉ូរ(r) ចទើរ(r)ណាម៉ា ) 
nampan  /ណាាំបា៉ា ល់់/ n ថាស: ថាសដត 

nampan teh (ណាាំបា៉ា ល់់ ដតះ) 
namun /ណាលុល/ p ប៉ាុដលត; 

ចទះជាយ៉ា ងណាក៏ចដាយ: 
ខ្ុាំេង់ចៅចលើលកុលជាលួយលិតតភកដិ ប៉ាុដលត
ខ្ុាំលិលទល់បាលរួេោល់ការងរផ្ទះខ្ុាំ aku ingin 

pergi ke bioskop bersama 

teman-temanku, namun aku 

belum menyelesaikan 

pekerjaan rumahku (អាគ៉ូ អ្ុីងិល 
ចពើរ(r)ហ្គី ចគើ ប ៊ីយ៉ូសាុប ចបើរ(r)សាម៉ា  
ចទើម៉ា ល់-ចទើម៉ា ល់គ៉ូ, អាគ៉ូ ចបើលុល 
ចលើចញើចលើន្សកាល់ ចពើចគើរ(r)េាអាល រុលះគ៉ូ) 

nanah /ណាណ្ះ/ n ខទុះ 
របួសជងគង់គ្នត់បាលចេញ្ល លិង ខទុះ  

luka di lututnya 

mengeluarkan darah dan 

nanah (ល៉ូកា ឌិ ឡុទុតញ៉ា  
ចលើចងើល៉ូវ៉ា រ(r)កាល ់ដារះ ដាល ់ណាណ្ះ) 

nanti /ណាល់ទ/ី n ចពលចក្កាយ; ចក្កាយលក: 
ក្បដហ្លជាគ្នត់លកែល់ចពលចក្កាយ 

mungkin nanti dia akan 

datang (លុងគិល ណាល់ទី ឌយី៉ា  អាកាល ់
ដាតាាំង។); 
menanti /ចលើណាល់ទ/ី  v រង់ចាំ: 
ខ្ុាំរង់ចាំអ្នករយៈចពល២ចម៉ា ងចហ្ើយ aku 

menantimu selama dua jam 

(អាគ៉ូ ចលើណាល់ទិល៉ូ ចសើឡាម៉ា  ឌ៉ូវ៉ា  េាាំ); 
nantinya /ណាលទ់ីញ៉ា / n ប ទ បល់ក: 
ប ទ ប់លក គ្នត់លឹងក្បាប់ការពិតែល់ចយើង 
nantinya, dia pasti akan 

memberi tahu kita 

kebenarannya (ណាល់ទីញ៉ា  ឌយី៉ា  
បា៉ា សទ ីអាកាល់ ចលើលចបើរីតាអ្ ៉ូ គីតា 

ចគើចបើរ(r)ណាោ៉ា ល់ញ៉ា ); 
penantian /ចពើណាលទ់ីយ៉ា ល/់  
n ការរងចាំ: 
ការរង់ចាំរបស់គ្នត់បាលហ្ួសអ្ស់ចហ្ើយ 

penantiannya berakhir sudah 

(ចពើណាល់ទីយ៉ា លញ៉ា  ចបើរ(r)អាក់ហី្រ(r) 

ស ៉ូែះ)
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napas /ណាហាវ ស(់s)/  n 1 ែកែចងាើល:  ង 
ែកែចងាើល ដេង dia menarik nafas 

panjang (ឌីយ៉ា  ចលើណារីក ណាហាវ ស(់s) 

បា៉ា ញ់ជាាំង); 2 ែចងាើល: ែកែចងាើល ដេង tarik 

napas dalam-dalam! (តារីក 
ណាហាវ ស(់s) ដាឡាាំ ដាឡាាំ!); 
bernapas /ចពើរ(r)ណាហាវ ស(់s)/  

v ែកែចងាើល: ក្គូចពទយ បាល សុាំ ឲ្យ អ្នក ជលង ឺែក
ែចងាើល តាល ក្េលុះ dokter itu 

meminta pasiennya untuk 

bernapas melalui 

hidung(ែុកទ័រ(r) អ្ុីទ៉ូ ចលើលីលតា 

បា៉ា សុីដយលញ៉ា  អ្ុលតុ ចពើរ(r)ណាហាវ ស(់s) 

ចលើឡាល៉ូអ្ុី ហ្ុីឌុង); 
pernapasan /ចពើរ(r)ណាហាវសាល/់   
n ែចងាើល: ែចងាើល សិបបលិលេិត pernapasan 

buatan (ចពើរ(r)ណាហាវ សាល់ ព៉ូវត់តាល)់ 
nasabah /ណាសាបះ/  

n អ្តិងិជលរបស់ធ គ្នរ: 
ខ្ុាំបាលកាៃ យជាអ្តិងិជលធ គ្នរច ះតាាំងពី៥ោន ាំលុល 
saya sudah menjadi nasabah 

di bank tersebut sejak lima 

tahun yang lalu (សាយ៉ា  ស ៉ូែះ 
ចលើលេាឌិ ណាសាបះ ឌិ បាាំង ចទើរ(r)ចសើប ុត 
ចសើេាក់ លីម៉ា  តាហ្ ុល យុាំងឡាល៉ូ) 

nasi /ណាសិុ/ n អ្ងារ; បាយ: អ្ងារស beras 

putih (ចប ៊ីោ៉ា ស(់s) ព៉ូទិះ); 
-- goreng /ណាសីុ ហ្ាូដរ៉ាង/បាយោ: 

បាយោជាអាហារេាំណ្ង់េាំណ្៉ូ លេិតតរបសខ្ុាំ nasi 

goreng merupakan makanan 

favorit saya (ណាសីុ ហ្ាូដរង ចលើរ៉ូបា៉ា កាល់ 
ម៉ា កាណាល់ ចហ្វេ៉ា៉ូរិត សាយ៉ា ); 
-- tim /ណាសីុ ទិល/ បាយេាំហ្ុយ: 

បាយេាំហ្ុយលអសក្មប់ចកេងៗ លិងទរក nasi 

tim baik untuk konsumsi anak-

anak dan bayi (ណាសីុទីល បាអ្ុីក 
អ្ ុលទុក កុលស ុលសុ ីអាណាក់-អាណាក់ ដាល ់
បាយី) 

nasib /ណាសីុប/ n ចក្ពងវស : 
លលុសសមន ក់ៗមលវស ខុសៗគ្នន  setiap 

orang memiliki nasib yang 

berbeda-beda (សឺទីយ៉ា ប អ្៉ូោុាំង 
ចលើលីលិគី ណាសិុប យុាំង ចបើរ(r)ចបដា-ចបដា) 

nasihat /ណាសីុហាត់/ n ការដណ្ ាំ: ការដណ្ ាំ 
ែ៏ លអ nasihat baik (ណាសីុហាត់ន្ប); 
menasihati /ចលើណាសីុហាទ/ី  v ដណ្ ាំ: 
ឳពុក មដ យ បាលដណ្ ាំ ក៉ូល លិល ឲ្យ ចេញ 
ចក្ៅចពល យប ់orang tua itu 
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menasihati anaknya untuk 

tidak keluar malam (អ្៉ូោ៉ា ង ទ័រ អ្ុីទ៉ូ 
ចលើណាសីុហាទី អាណាក់ញ៉ា  អ្ុលតុ ទីដាក់ 
ចកើល័រ(r) ម៉ា ឡាាំ) 

naskah /ណាសាះ/ n សាក្តាសៃឹករឹត: 
សាក្តាសៃឹករឹតជាចក្េើលបាលរកាទុកចៅសារៈលលទី 
berbagai naskah kuno 

disimpan di museum (បឺបាន្ហ្គ 
ណាសាះ គ៉ូណ្៉ូ  ឌិសិលបា៉ា ល់់ ឌិ ល៉ូសុីយ៉ូល); 
-- berita /ណាសាះ ចប ៊ីរីតា/ សៃឹករឹតពត័ម៌ល: 
អ្នកោយការណ្៍ព័ត៌មលច ះបាលអាលពត័៌មលខសុ 

pembaca berita itu salah 

membaca naskah berita 

(ចពើលបាច ចបើរីតា អ្ុីទ៉ូ សាឡះ ចលើលបាច 

ណាសាះ ចបើរីតា); 

-- dinas /ណាសាះ ឌិណាស់/ សៃឹករឹតផ្ៃូេការ: 
ក្កលុលិចយជិកបាលេ៉ូលរួលសិកាា សាលា សៃឹករឹត 
para pegawai mengikuti 

lokakarya naskah dinas 

Nasrani /ណាក្សាល/ី n អ្នកកាល់សាស ក្គឹះ: 
អាល់គីតាប ជាគលោរីបសអ់្នកកាល់សាស ក្គឹះ 
Alkitab adalah kitab suci 

agama Nasrani (អាល់គីតាប់ អាដាឡះ 
គីតាប់ ស ៉ូជ ីអាហាា ម៉ា  ណាក្សាលី) 

natal /ណាតាល់/ n ក្គឹសល៉ាះ: យប់ក្គឹសល៉ាះ 
malam natal (ម៉ា ឡាល ណាតាល់) 

negara /ចលើហាា ោ៉ា / n ជាត;ិ ក្បចទស: ក្បចទស 
អ្ភិេឌឍល៍ negara berkembang 

(ចណ្ចហ្គើោ៉ា  ចពើរ(r)កឹលបាាំង); 
-- kepulauan /ចលើហាា ោ៉ា  
ចគើព៉ូឡាវ៉ា ល់់/ ក្បចទសក្បជុាំចកាះ: 
ឥណ្ឌូ  សីុជាក្បចទសក្បជុាំចកាះ Indonesia 

adalah negara kepulauan 

(ឥណ្តូ ចលសុីយ៉ា  អាដាឡះ ចលើហាគ ោ៉ា  
ចគើព៉ូចៅវ៉ា ល); 
-- maju /ចលើហាគ ោ៉ា  ម៉ា ជ៉ូ/ ក្បចទសអ្ភិេឌឍល៍: 
ជប៉ាុល លិងអាចលរិក 
សាិតកនុងក្កលុក្បចទសអ្ភិេឌឍល៍ចលើពិភពចលាក 
Jepang dan Amerika Serikat 

tergolong negara maju di 

dunia (ចជើបុាាំង ដាល ់អាចលើរិកា សឺរីកាត ់
ចទើរ(r)ហ្ាូឡុង ចលើហាា ោ៉ា  មជ៉ូ ឌិ ឌ៉ូលយី៉ា ); 
-- persemakmuran /ចលើហាគ ោ៉ា  
ចពើរចសុើម៉ា ក់ល៉ូោ៉ា ល់/ ក្បចទសរុងចរឿង: 
អ្ង់ចគៃសបាលចរៀបេាំការក្បជុាំក្បចទសរុងចរឿងកនុងោន ាំ
ចលះ Inggris Raya menggelar 

pertemuan negara 

persemakmuran tahun ini 

(អ្ុិងក្គិស(s) ោ៉ា យ៉ា  ចលើងចហ្គើឡារ(r) 

ចពើរ(r)ចទើល៉ូវ៉ា ល ចលើចហ្គើោ៉ា  ម៉ា ជ៉ូ ឌិ ឌ៉ូលីយ៉ា ) 
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negeri /ចលើចហ្គើរី/ n ក្បចទស: 
ចយើងក្តូេដតរកាេបបធល៌របស់ក្បចទសចយើង  
kita harus melestarikan 

kebudayaan negeri kita (គីតា 

ហារុស(s) ចលើដឡសាត រីកាល់ ចគើប ៉ូដាយ៉ា អាល 
ចលើចហ្គើរី គីតា); 

-- jiran /ចលើចហ្គើរី ជីោ៉ា ល់/ ក្បចទសជិតខ្លង: 
ម៉ា ចឡសុ ីលិង សឹងាបុរី 
ក្តូេបាលចគែឹងថាជាក្បចទសជិតខ្លងរបស់ឥណ្ឌូ ចលសុី 
Malaysia dan Singapura 

dikenal sebagai negeri jiran 

Indonesia (ម៉ា ចឡសុីយ៉ា  ដាល ់សុីង៉ា ព៉ូោ៉ា  
ឌិចគើណាល់ ចសើបាន្ហ្គ ចលើហាគ ោ៉ា  ជីោ៉ា ល់ 
ឥណ្តូ ចលសុីយ៉ា  ) 

nekat /ចលកាត់/ a រចពើស; ក្េឡឺល: 
ក៉ូលច ះរចពើសខ្លៃ ាំងណាស់ anak itu 

terlalu nekat (អាណាក់ អ្ុីទ៉ូ 
ចទើរ(r)ឡាល៉ូ ចលកាត់) 

nelayan /ចលើឡាយ៉ា ល់/ n អ្នកចលសាទ: 
អ្នកចលសាទតាល ដបប បុោណ្ nelayan 

tradisional (ចលើឡាយ៉ា ល់ 
ក្តាឌីសីុយយូណាល់) 

nenek /ដលណ្ិក/ n ចលាកយយ: 
ខ្ុាំចរៀលពីរចបៀបបា៉ា ក់ពីចលាកយយខ្ុាំ aku  

belajar merajut dari nenekku 

(អាគ៉ូ បឺរ(r)ឡាេារ(r) ដារី ដណ្ណ្ិកគ៉ូ); 
-- moyang    

/ដលណ្ិក ល៉ា៉ូយុាំង/ បុពវបុរស: 
បុពវបុរសរបស់ព៉ូជពងសឥណ្ឌូ ចលសុី 
ក្តូេបាលចគែឹងេាស់ថា 
មលចឌើលកាំចណ្ើតពីយ៉ូណាល nenek 

moyang bangsa Indonesia 

diyakini berasal dari Yunan 

(ដណ្ណ្ិក ល៉ា៉ូយុាំង បាាំងសា ឥណ្តូ ចលសុយី៉ា  
ិយិ៉ា គីល ីចបើរ(r)អាសាល ់ដារី យ៉ូណាល); 
-- sihir /ដលណ្ិក សុីហីុ្រ((r)/ ចលធេប:់ 
កនុងចរឿងលិទលចទពអ្បសរមលជាធលេតាមលតួចលធេប់ 
di dalam cerita-cerita 

dongeng, biasanya ada tokoh 

nenek sihir (ឌិ ដាឡាល ចជើរីតា ែ៉ូដង៉ាង 
ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  អាដា ត៉ូកុះ ដណ្ណ្ិក) 

neraca /ចលើោ៉ា ច/ n 1 តាោងតុលយការ: 
សាា លភាពហិ្រញ្ាេតាុរបស់ក្កលុហ្ ុលលួយអាេក្តូេបាល
ចគសាគ ល់តាលរយៈតាោងតុលយការ kondisi  

keuangan sebuah perusahaan 

dapat diketahui melalui 

neracanya (កុលឌិសុី ចគើអ្ ៉ូវ៉ា ង៉ា ល់ សឺប ៉ូេះ 
ចពើរ៉ូសាហាអាល ដាបា៉ា ត់ ឌិចគើតាហ្៉ូេ ីចលើឡាល៉ូេ ី
ចលើោ៉ា ចញ៉ា ); 2 ជញ្ជីង: ជញ្ជីងអ្ាំដព neraca 

Ampera (ចលើោ៉ា ច អាាំចពោ៉ា );
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-- pembayaran   

/ចលើោ៉ា ច ចពើលបាយ៉ា ោ៉ា ល/់ តុលយភាពន្លការទ៉ូទត់: 
តុលយភាពន្លការទ៉ូទត់របស់ក្កលុហ្ ុលចលះគឺដតងតក្ប 
ក្ពឹតតចៅយ៉ា ងរល៉ូល neraca 

pembayaran perusahaan itu 

selalu lancar (ចលើោ៉ា ច ចពើលបាយ៉ា ោ៉ា ល់ 
ចពើរ៉ូសាហាអាល អ្ុទី៉ូ សឺឡាល៉ូ ឡាល់ចរ(r)។); 
-- perdagangan   

/ចលើោ៉ា ចចពើរ(r)ដាកាង៉ា ល់/់ តុលយភាពពាណ្ជិជកលេ: 
ក្កលុហ្ ុលចលះបាលក្បារពធកិេចក្បជុាំលួយដែលពិភាកាពី
តុលយភាពពាណ្ិជជកលេចៅោន ាំចលះ 
perusahaan itu menggelar 

rapat yang membahas neraca 

perdagangan tahun ini 

(ចពើរ៉ូសាហាអាល អ្ុីទ៉ូ ចលើងចហ្គើឡារ(r) ោ៉ា បា៉ា ត់ 
យុាំង ចលើលបាហាស(់s) ចលើោ៉ា ច ចពើរដាហាា ង៉ា ល់ 
តាហ្ ុល អ្ុីលី) 

neraka /ចលើោ៉ា កា/ n លរក: ចភៃើងលរក api 

neraka (អាព ិចលើោ៉ា កា) 

nestapa /ចលសាត បា៉ា / a ទកុាក្ពួយ: 

ទុកាក្ពួយលិងសុភលងគល nestapa dan 

kebahagiaan (ចលសាត បា៉ា  ដាល ់
ចគើបាហាហ្គីយអាល)  

ngeri, mengerikan /ចលើចងើរីកាល់/  
v គួរឲ្យ: ខ្លៃ េ លុខ គ្នត់ គួរ ឲ្យ ខ្លៃ េ ណាស ់

 

wajahnya sangat mengerikan 

(វ៉ា ចស់ញ៉ា  សាង៉ា ត់ ចលើចងើរីកាល់) 
niaga /លីយ៉ា ហាា / n ពាណ្ិជជកលេ: 

ពាណ្ិជជកលេដបបចអ្ឡិេក្តូលេិ niaga 

elektronik (លីយហាា  ចអ្ឡិកក្តូលិក); 
berniaga /បឺរ(r)លីយ៉ា ហាា /   
v ការចធវើពាណ្ិជជកលេ: 
ពួក េួញឥណាឌ បាលចប់ចផ្ទើលេ៉ូលក្បជុាំចកាះចលះចៅ
សតេតសរ៍ទី ១៣ ចលះចឌើលបីចធវើពាណ្ិជជកលេ 
pedagang India mulai 

memasuki wilayah Nusantara 

pada abad ke-13 untuk 

berniaga (ចពើដាហាា ាំង អ្ុិលឌីយ៉ា  ល៉ា៉ូន្ឡ 

ចលើម៉ា ស ៉ូគី េឡីាយ៉ាះ ល៉ូសាល់តាោ បា៉ា ដា អាបាត់ 
ទីហាា  បឺឡាស ់អ្ ុលទុក បឺរ(r)លីយ៉ា ហាា ); 
perniagaan   

/ចពើ(r)លយី៉ា ហាា អាល/ n ពាណ្ជិជកលេ: 
ក្កលុហ្ ុលពាណ្ិជជកលេ perusahaan 

perniagaan (ចពើរ៉ូសាហាអាល  
ចពើ(r)លីយ៉ា ហាា អាល) 

niat /លយី៉ា ត់/ adv ចេត : 

ខ្ុាំយល់ពីបាំណ្ងលអរបស់អ្នក saya 

mengerti niat  baik Anda (សាយ៉ា  
ចលើចងើ(r)ទី លីយ៉ា ត បាអ្ុិក អាលដា);
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berniat /ប(ឺr)លយី៉ា ត/ v មលបាំណ្ង: 
ពួកចគមលបាំណ្ងចឌើលបីសងបាំណុ្លរបស់ពួកចគ  
mereka berniat 

mengembalikan utangnya 

(ចលើចរកា បឺ(r)លីយ៉ា ត ចលើចងើលបាលីកាល់ 
អ្ ៉ូតាាំងញ៉ា ) 

nihil /លីហ្ុីល/ a កក្លតិស៉ូលយ; ទចទ: 
ក្បាកេ់ាំណ្៉ូ លកក្លិតស៉ូលយ penghasilan 

nihil (ចពើងហាសុីលឡាល់ លីហ្ុីល) 

nikah, menikah /ចលើលកីះ/ v ចរៀបការ; 
ចរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្:៍ េុង ចក្កាយ គ៉ូរចសនហ៍្ លួយ 
គួរច ះបាល សចក្លេេិតត ចរៀប ការ េុង ោន ាំចលះ 
pasangan itu akhirnya 

memutuskan untuk menikah 

akhir tahun ini (បា៉ា សាង៉ា ល់ អ្ុទី៉ូ 
អាច ៀតញ៉ា  ចលើល ៉ូទ៉ូស(s)កាល់ អ្ុលតុ ចលើលីកះ 
អាច ៀត តាហ្ ុល អ្ុីលី); 
pernikahan /ចពើរ(r)លីកាហាល/់ n ការ; 
អាពាហ្៍ពិពាហ្:៍ ខួប កាំចណ្ើត អាពាហ្៍ពិពាហ្ ៍

ulang tahun pernikahan (អ្ ៉ូឡាាំង 
តាហ្ ុល ចពើរ(r)លីកាហាល់) 

nikmat /លីកម៉ា ត/់  1 a ោង ញ:់  
លាូបអាហារោង ញ់ខ្លៃ ាំងណាស់ makanan ini  

sangat nikmat (ម៉ា កាណាល់ អ្ុីលី 
សាង៉ា ត់ លីកម៉ា ត់); 2 a រីកោយ: ជីេតិរីកោយ 

nikmat hidup (លីកម៉ា ត់ ហ្ុីឌពុ);  

3 n អ្ាំចណាយទល: វជាអ្ាំចណាយទលពីក្ពះ 
ini nikmat dari Tuhan (អ្ុីលី 
លីកម៉ា ត់ ដារី ទ៉ូហាល់); 
kenikmatan    

/ចគើលីកម៉ា តាល់់/ n រីកោយ; 

ការមលអារលេណ្៍រីកោយ; ការចពញេិតត: 
សពវន្ងងចលះចយើងក្តូេបាលរីកោយជាលួយការចក្បើក្បា
ស់ល៉ូេបចេចកេទិាជាចក្េើល sekarang ini 

kita dikelilingi banyak 

kenikmatan teknologi (សឺកាោុាំង 
អ្ុីលី គីតា ឌិចគើលីលីងី បាញ៉ា ក់ ចគើលីកម៉ា តាល ់
តិកណ្៉ូ ឡូហ្គ)ី; 
menikmati /ចលើលីកម៉ា ទ/ី v រីកោយ: 
ខ្ុាំរីកោយជាលួយលឹងការងរបេចុបបលនរបស់ខ្ុាំ aku 

menikmati pekerjaanku yang 

sekarang (អាគ៉ូ ចលើលិកម៉ា ទី 
ចពើចគើរ(r)េាអាល់គ៉ូ យុាំង សឺកាោុាំង) 

nilai /លីន្ឡ/ n 1 តន្លៃ: តន្លៃបដលាល nilai 

tambah (ន្លន្ឡ តាាំបាស់); 2 អ្ក្តា: 

អ្ក្តាបដូរក្បាក ់nilai tukar (លីន្ឡ 

ទ៉ូចកើរ(r));
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bernilai /បឺរ(r)លីន្ឡ/ v មលតន្លៃ: 
េតាុបុោណ្ដែលបាលរកច ើញងេីៗចលះមលតន្លៃជាងលួ
យរយលាលរ៉ូពីយ៉ា ស ់artefak kuno 

yang baru saja ditemukan 

bernilai lebih dari seratus juta 

rupiah (អារ(r)ចតហាវ ក់ គ៉ូណ្៉ូ  យុាំង បារ៉ូ 
សាេា ឌិចទើល៉ា៉ូកាល់ បឺរ(r)លីន្ឡ ចលើប  ះ ដារី 
សឺោ៉ា ទុស(ស) ជ៉ូតា រ៉ូពីយ៉ាះ); 
menilai /ចលើលីន្ឡ/ v វយតាំន្ល; 

កាត់កដី:ក្កលុអ្នករិះគល់ោប់វយតន្លៃអាក្កក់ពីតាោស
ដលដងច ះ para kritikus menilai 

buruk karir aktor itu (បា៉ា ោ៉ា  
ក្គីទីគុស(ស) ចលើលីន្ឡ ប ៉ូរុគ ការីរ(r) អាក់ទ័រ 
អ្ុីទ៉ូ); 
penilai /ចពើលីន្ឡ/ n អ្នកវយតន្លៃ 
 ងជាអ្នកវយតន្លៃសិលបៈមន ក់ dia 

seorang penilai seni (ឌីយ៉ា  សអឺ្៉ូោុាំង 
ចពើលីន្ឡ ចសើលី); 
penilaian /ចពើលីន្ឡយ៉ា ល់/់  n វយតន្លៃ: 
វយតន្លៃការងរ penilaian kinerja 

(ចពើលីន្ឡយ៉ា ល់ គីលណ្ឺរ(r)េា) 

ninabobo /លីណាប៉ូប៉ូ/ n បទបាំចពរឲ្យចគង: 
ចកេងច ះចក្េៀងបទបាំចពរឲ្យចគង anak itu  

menyanyikan ninabobo (អាណាក ់
អ្ុីទ៉ូ លិលញ៉ា ញីកាល់ លីណាប៉ូប៉ូ); 
meninabobokan   

/ចលើលីណាប៉ូប៉ូកាល់គ់៉ូ/ v ចធវើឲ្យចគងលក់: 
មដ យខ្ុាំធលេតាបាំចពរឲ្យខ្ុាំចគងលក់កាលពីខ្ុាំចៅត៉ូេ 
ibuku biasa meninabobokanku 

sewaktu aku kecil (អ្ុីប ៉ូគ៉ូ ប ៊ីយ៉ា សា 

ចលើលីណាប៉ូប៉ូកាល់គ៉ូ សឺវ៉ា កទ់៉ូ អាគ៉ូ ចគើជីល) 

ningrat /លីងោ៉ា ត/ n អ្ភិជល: ក្គួសារអ្ភិជល 
keluarga ningrat (ចគើល៉ូវ៉ា រ(r)ហាា  
លិងោ៉ា ត់) 

nisan /លីសាល់/ n ងេកាលផ្នូរ: 
 ងចរៀបេាំងេកាលផ្នូរ ចៅពីធីបញ្ចុះសព ក៉ូល ង។ 
dia menyiapkan nisan 

anaknya ke acara penguburan 

itu (ឌយី៉ា  ចលើលចញៀបកាល់ លីសាល់ អាណាក់ញ៉ា  
ចគើ អាចោ៉ា  ចពើង៉ូប ៉ូោ៉ា ល់) 

niscaya /លីស(s)ចយ៉ា / adv ជាការពិត; 
ពិតជា: ក្បសិលចបើអ្នកជាអ្នកក្បាប់ ង 
ពិតណាស់ថា ងលឹងចជឿ kalau kamu 

yang mengatakannya, niscaya 

dia akan percaya (កាឡាេ កាល៉ា៉ូ យុាំង 
ចលើង៉ា តាកាល់ញ៉ា  លីសចយ៉ា  ឌីយ៉ា  អាកាល់ 
ចពើរ(r)ចយ៉ា )
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nista /លសីាត /a ចលើលងយ; គួរឱ្យសអប់ចខោើល: 
អ្ាំចពើលួេ្ក់ ជាសកលេភាពដែលគួរឲ្យសអប់ចខោើល 
mencuri itu perbuatan yang 

nista (លិលជ៉ូរី អ្ុីទ៉ូ ចពើរ(r)ប ៉ូេ៉ាតតាល់ យុាំង 
លីសាត ); 
menistakan /លិលីសាត កាល់/់  

v ចលើលងយ; បងាូេចករ តិ៍ច េ្ ះ: 
េិ ជាចរឿងលិលលអច ះចទេាំចពាះការបងាូេចករ ដិ៍ ច េ្ ះ 
អ្នក ែន្ទ tidak baik menistakan 

orang lain (ទីដាក់ បាអ្ុីក លិលសីាត កាល ់
អ្៉ូោុាំង ឡាអ្ុីល) 

nobat, menobatkan /ចលើលណ្៉ូ បាត់កាល់់/ 
v ដតងតាាំង: ពកួចគ លឹងដតងតាាំង ក្ពះោជបុក្ត 
េ័យចកេង បាំផ្ុត ចឌើលបីចធវើជាក្ពះោជាងេី mereka 

akan menobatkan pangeran 

termuda sebagai raja yang 

baru (ចលើចរកា អាកាល ់ចលើលណ្៉ូ បាត់កាល់ បា៉ា ចង៉ាោ៉ា ល់ 
ចទើរ(r)ល៉ា៉ូដា សឺបាន្ហ្ា ោេា យុាំងបារ៉ូ); 

penobatan /ចពើណ្៉ូ បាតាល់/់  
n ការចឡើងចសាយោជ: ការចឡើងចសាយោជ 
ក្តូេបាលេ៉ូលរួល ចដាយចភ្ៀេកិតតិយសលបីៗ 
upacara penobatan dihadiri 

tamu-tamu kehormatan (អ្ ៉ូបា៉ា ចោ 
ចពើណ្៉ូ បាតាល់ ឌិហាឌិរ ីតាល៉ូ-តាល៉ូ 
ចគើហ្៉ូរ(r)ម៉ា តាល់) 

noda /ណ្៉ូ ដា/ n សាន លក្បឡាក;់ ឱ្យលអកក់ករ: 
មលសាន លក្បឡាក់ច ចលើអាេអ្នក ada noda 

saus di kemejamu (អាដា ណ្៉ូ ដា 

សាអ្៉ូស(ស) ឌិ ចគើចលើេាល៉ា៉ូ); 
menodai /ចលើលណ្៉ូ ន្ែ/ v ចៅសាន លក្បឡាក់; 
ឱ្យលអក់កករ: ខ្ុាំចធវើឲ្យ 
ក្កវ៉ា ត់ករខ្ុាំក្បឡាកស់ាន លទឹកប  េចដាយអ្ចេត  

aku tidak sengaja menodai 

dasiku dengan tinta pulpen 

(អាគ៉ូ ទីដាក់ សឺងេា ចលើលណ្៉ូ ន្ែ ដាសីុគ៉ូ 
ចឌើង៉ា ល់ ទីលតា ពុលដពល); 
ternoda /ចទើរ(r)ណ្៉ូ ដា/  

v សាន លក្បឡាក់: 
កក្មលច ះមលសាន លក្បឡាក់ចដាយទឹកចភសជជៈ 
karpet itu ternoda minuman 

(ការ(r)ដពត អ្ុីទ៉ូ ចទើរ(r)ណ្៉ូ ដា លីលុលម៉ា ល់) 
nomor /ណ្៉ូ ល៉ា៉ូរ(r)/ n ចលខ: ចលេលយួ 

nomor satu (ណ្៉ូ ល៉ា៉ូរ(r)សាទ៉ូ); ចលខ 
លុបចចល nomor pembatalan 

(ណ្៉ូ ល៉ា៉ូរ(r) ចពើលបាតាល់); ចលខអ្លុល័ត 
nomor persetujuan (ណ្៉ូ ល៉ា៉ូ(r) 

ចពើរ(r)ចសើទ៉ូជ៉ូវ៉ា ល់); ចលខគណ្ី nomor 

rekening (ណ្៉ូ ល៉ា៉ូ(r) ចរីចកើលិង);
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ចលខទ៉ូរស័ពទ nomor telepon (ណ្៉ូ ល៉ា៉ូ(r) 

ចតចលហ្វូល) 
nona /ណ្៉ូណា/ n កញ្ហា : កញ្ហា  ជួល ីnona 

Julia (ណ្៉ូណា ជ៉ូលីយ៉ា ) 
normal /ណ្័រម៉ា ល/់ a ធលេតា; សាលញ្ា: 

សាា លភាព ធលេតា situasi normal 

(សុីទយូអាសីុ ណ្័រម៉ា ល់) 
not /ណ្៉ូ ត/ n ស៉ូរ: 

ស៉ូរសចលៃងច ះខបស់ចពកសក្មប់ ង not itu 

terlalu tinggi untuknya (ណ្៉ូ ត អ្ុីទ៉ូ 
តឺរ(r)ឡាល៉ូ ទិងហ្គី អ្ ុលទុកញ៉ា ); 
not balok /ណ្៉ូ ត បាឡុក/ ស៉ូរតន្តលត:ី 
 ងមលសលតាភាពអាេអាលស៉ូរតន្តលតី dia 

dapat membaca not balok (ឌីយ៉ា  
ដាបា៉ា ត់ ចលើលបាច ណ្៉ូ ត បាឡុក) 

nota /ណ្៉ូ តា/ n អ្លុសសរណ្; កាំណ្ត់ក្តា: 
ថាន ក់ចលើគ្នត់ បាលចផ្្ើរកាំណ្ត់ក្តាលកឲ្យគ្នត់ 
atasannya mengirimkan nota 

(អាតាសាល់ញ៉ា  ចលើងីរីលកាល ់ណ្៉ូ តា); 

-- dinas 

/ណ្៉ូ តាឌិណាស(់s)/ អ្លុសសរណ្ៈការិយលយ័: 
ខ្ុាំអ្ត់ែឹងពីរចបៀបសរចសរ 
អ្លុសសរណ្ៈការិយល័យចទ aku tidak 

tahu cara membuat nota dinas  

(អាគ៉ូ ទីដាក់ តាហ្ ៉ូ ចោ៉ា  ចលើលប ៉ូវ៉ា ត់ ណ្៉ូ តា 

ឌិណាស់(ស)); 

-- kesepahaman   

/ណ្៉ូ តាចគើសឺបា៉ា ហាាំម៉ា ល់/់  អ្លុសសរណ្ៈន្លការចយ
គយល់: ក្បចទសេាំលួលពីរ  
បាលេុះអ្លុសសរណ្ៈន្លការចយគយល់គ្នន  
kedua negara 

menandatangani nota 

kesepahaman (ចគើឌ៉ូវ៉ា  ចលើហាា ោ៉ា  
ចលើណាល់ដាតាាំងងលី ណ្៉ូ តា ចគើសឺបា៉ា ហាាំម៉ា ល់); 
-- penjualan   

/ណ្៉ូ តា បុិលេយូវ៉ា លឡាល់/ កាំណ្ត់ក្តាលក់: 
អ្នកគលចណ្យយ ក្តូេដតចធវើកាំណ្ត់ក្តាលក ់
ចដាយក្បងុក្បយ័តន បាំផ្ុត seorang kasir 

harus mampu menghitung 

nota penjualan dengan cermat 

(សឺអ្៉ូោុាំង កាសីុរ(r) ហារុស(ស) មុាំព៉ូ 
ចលើងហ្ុីទុង ណ្៉ូ តា បុិលជ៉ូវ៉ា លឡាល់ ចឌើង៉ា ល់ 
េឺរ(r)ម៉ា ត់); 

nukil, menukil  /ចលើលល៉ូគីល/ v ែកក្សង់; 
សក្លង់: បុរសែ៏លបីច ះ បាល ែកក្សង់ឃ្លៃ  
ពីគលោីអាល់ក៉ូរអាល 
ចៅកនុងការដងៃងសលទរកថារបស់គ្នត់ tokoh itu 

menukil sebuah ayat Al-

Qur’an dalam pidatonya 
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(ត៉ូកុះ អ្ុីទ៉ូ ចលើលល៉ូគីល សឺប ៉ូវ៉ា ស់(ស) អាយ៉ា ត់ 
គ៉ូរ(r)អាល ់ដាឡាាំ ពីដាត៉ូញ៉ា ) 

nyala /ញ៉ា ឡា/ n អ្ណាត តចភៃើង: អ្ណាដ តចភៃើង 
nyala api (ញ៉ា ឡា អាពី); 
menyala /ចលើញ៉ា ឡា/ v អ្ណាត តចភៃើង:  
ដកេដភនករបស់គ្នត់ បាលបចញ្ចញចភៃើងកាំហ្ឹង 
matanya menyala marah 

(ម៉ា តាញ៉ា  ចលើញ៉ា ឡា ម៉ា រ៉ាះ); 
menyalakan  /ចលើលញ៉ា ឡាកាល់់/  
v ចធវើឱ្យមលអ្ណាត តចភៃើង; ចបើក; ពលៃ:ឺ 
សលទរកថារបស់គ្នត់បាលចធវើឲ្យមលពលៃឺសាវ ហាបែ់ល់
ក្បជាពលរែឋទ៉ូចៅ pidatonya 

menyalakan semangat rakyat 

(ពីដាត៉ូញ៉ា  ចលើលញ៉ា ឡាកាល់ សឺម៉ា ង៉ា ត់ ោ៉ា ក់យ៉ា ត់); 

menyala-nyala    

/ចលើលញ៉ា ឡា ញ៉ា ឡា/ v ច្ះោប្ួល: 
ចភៃើងច ះបាលច្ះោប្ួល រហ្៉ូតែល់ 
ច្ះអ្ស់របស់របរទាំងអ្ស់ កនុងអាគ្នរ api itu 

menyala-nyala hingga 

menghanguskan seluruh isi 

bangungan (អាព ីអ្ុីទ៉ូ ចលើលញ៉ា ឡា-

ញ៉ា ឡា ហ្ុីងហាា  ចលើងហាង៉ូសាា ល់សឺល៉ូរុស(ស) 

អ្ុីសុ ីបាង៉ូណាល់) 
nyali /ញ៉ា ល/ី n 1 ចពាះចេៀល: ចពាះចេៀលខ្ុាំ ឺ 

nyaliku sakit (ញ៉ា លីគ៉ូ សាគីត);  

2 អារលេណ្៍: ចទើអារលេណ្៍អ្នកក្បាប់អ្នកែ៉ូេចលដេ? 

apa yang dikatakan oleh 

nyalimu? (អាបា៉ា  យុាំង ឌិកាតាកាល ់អ្៉ូចលះ 
ញ៉ា លីល៉ា៉ូ); 3 ចសេកដីកាៃ ហាល:  
អ្នកគ្នេ លភាពកាៃ ហាលកនុងការលិយយ ការពិត  
kamu tidak punya nyali untuk 

berkata jujur (កាល៉ា៉ូ ទីដាក់ ព៉ូញ៉ា  ញ៉ា ល ី

អ្ ុលទុក ប ៊ីរ(r)កាតា ជ៉ូជ៉ូរ(r)); 

bernyali /បឺញ៉ា ល/ី v មលភាបកាៃ ហាល: 
គ្នត់មលភាពកាៃ ហាលណាស់ កនុងការ 
តបតជាលួយចចរលួេច ះ ia cukup 

bernyali untuk melumpuhkan 

pencuri itu (អ្ុយី៉ា  ជ៉ូគុប បញឺ៉ា ល ីអ្ លុទុក 
ចលើលុលពុះកាល់ ចពើលជ៉ូរី អ្ុីទ៉ូ) 

nyaman /ញ៉ា ម៉ា ល/់ a មល ផ្ទ សខុភាព: 
បរិយកាស ដែល មល ផ្ទសុខភាព suasana 

yang nyaman (ស ៉ូវ៉ា សាណា យុាំង 
ញ៉ា ម៉ា ល); 
kenyamanan   

/ចគើញ៉ា ម៉ា ណាល/់  n ភាពកក់ចៅដ : ភាពកក់ចៅដ  
កនុង ក្គួសារ ពិតជា សាំខ្លល់ ណាស់ ចឌើលប ី
បចងាើតបាល សុភលងគលកនុងក្គសួារ 
kenyamanan di dalam rumah  

sangat penting bagi 

terciptanya keluarga 

harmonis
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 (ចគើញ៉ា ម៉ា ណាល់ ឌិ ដាឡាាំ រ៉ា៉ូល៉ាះ សាងត់ បុិលទិង 
បាហ្គី ចទើរ(r)ជីបតាញ៉ា  កឹល៉ូវ៉ា រ(r)ហាគ  
ហារ(r)ល៉ា៉ូលីស(ស)) 

nyamuk /ញ៉ា លគុ/ n ល៉ូស: សាន ល ល៉ូសខ្លាំ 
bekas gigitan nyamuk (បឺកាស់ 

ហ្គីហ្គីតាល ់ញ៉ា ល៉ាុគ) 
nyanyi, menyanyi /ចលើញ៉ា ញ/ី v ចក្េៀង: 

គ្នត ់ចក្េៀង េចក្លៀង លួយ បទ dia 

menyanyi sebuah lagu (ឌយី៉ា  
ចលើញ៉ា ញ ីចសើព៉ូវស ់ឡាហ្គ)ូ; 
penyanyi /ចពើញ៉ា ញ/ី n អ្នកេចក្លៀង: 
អ្នកេចក្លៀង លបី penyanyi terkenal 

(ចពើញ៉ា ញ ីចតើរ(r)ចកើណាល់); 

nyanyian /ឡាហ្គ/ូ n េចក្លៀង: 
េចក្លៀងអ្លុសាេរីយ ៍nyanyian 

kenangan (ឡាហ្គ ូចកើណាង៉ា ល់) 
nyaring  /ញ៉ា រីង/ a ខ្លៃ ាំង: គ្នត ់លិយយ

ខ្លៃ ាំងចៅកាល់ លលុសសក្គប់គ្នន  dia 

berbicara nyaring kepada 

semua orang (ឌីយ៉ា  ចពើរ(r)ពីចោ៉ា  
ញ៉ា រីង ចកើបាដទ ចសើល័រ អ្៉ូោ៉ា ង) 

nyaris /ញ៉ា រីស(s)/ adv ចសទើរដត; ជិត:  
បុរសេាំណាស់ច ះចសទើរដតឡាលបុក pria tua  

itu nyaris tertabrak mobil 

(ក្ពីយ៉ា  ទ៉ូវ៉ា  អ្ុីទ៉ូ ញ៉ា រីស(ស) ចទើរ(r)តាក្បាក់ 
ល៉ា៉ូប ៊ីល) 

nyata /ញ៉ា តា/ a ពិត; េាស់លាស់; ជាក់ដសដង: 
ក្ពឹតតិការណ្៍ ជាក់ដសដង kejadian nyata 

(ចកើចឌីយ៉ា ល ញ៉ា តា); 

kenyataan /ចគើញ៉ា តាអាល/់ n ពិត: ជីេតិ 
ពិត kenyataan hidup (ចគើញ៉ា តាអាល់ 
ហ្ុីឌុប); 
menyatakan /ចលើលញ៉ា តាកាល់/់  
v បងា ញ; សារភាព: 
បណាដ ក្បជាពលរែឋបាលបែិចសធចៅកនុង គចក្មង 
សាងសង់អាផ្ទតលិល ែទ៏ាំចលើបច ះ para 

warga menyatakan 

ketidaksetujuan mereka dalam 

proyek pembangunan 

apartemen mewah itu (បា៉ា ោ៉ា  
វ៉ា រ(r)ហាា  ចលើលញ៉ា តាកាល់ ចគើទីដាក់សឺទ៉ូជ៉ូវ៉ា ល់ 
ចលើចរកា ដាឡាាំ ក្បូចយ៉ាគ ចពើលបាង៉ា៉ូណាល់ 
អាបា៉ា រ(r)ចទើលុិល  ចលេ៉ាះ អ្ុីទ៉ូ); 
pernyataan /ចពើរ(r)ញ៉ា តាអាល់/  
n ដងៃងការណ្៍: សាំបុក្ត ដងៃងការណ្៍ surat 

pernyataan (ស ៉ូោ៉ា ត់ 
ចពើរ(r)ញ៉ា តាអាល់);
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ternyata /ចតើរ(r)ញ៉ា តា/ v តាលការពតិ: 
តាល ការពិត គ្នត ់ជា លលុសស ដែល ចគ កាំពងុ 
ដត ដសវង រក ternyata, dia orang 

yang selama ini dicari 

(ចតើរ(r)ញ៉ា តា ឌីយ៉ា  អ្៉ូោ៉ា ង យុាំ ង ចសើឡាល៉ូ អ្ុីលី 
ឌីចរី) 

nyawa /ញ៉ា វ៉ា / n ជីេិត; ក្ពលឹង; 
bernyawa /បឺរ(r)ញ៉ា វ៉ា / v ចៅរស;់ 

senyawa /សឺញ៉ា វ៉ា / n បរិចេណ្: 
សារធាតុឧកកាលិក senyawa organik 

(សឺញ៉ា វ៉ា  អ្៉ូរហាា លិគ) 
nyenyak  /ចញើញ៉ា ក់/ a សាប់សាល:់  

ចកេងច ះចកងលក់សាប់សាល់ bayi itu tidur 

nyenyak (បាយី អ្ុីទ៉ូ ទីឌ៉ូរ(r) ចញើញ៉ា ក់) 
nyeri  /ចញើរី/ a ការ ឺចប:់ កាត ់បលាយ ការ 

 ឺ ចប់ pereda nyeri (ចពើចរដឌ ញ៉ា រី) 

nyinyir /ញីញីរ(r)/ a លយិយចក្េើល: 
ចយើងគួរដតចកចេញឲ្យបាល លុល ចពល គ្នត់ 
ចប់ចផ្ឌើលលិយយ ចក្េើល sebaiknya kita 

pergi sebelum dia mulai 

nyinyir (សឺបាអ្ុីគញ៉ា  គីតា ចពើរ(r)ហ្គ ី
សឺបឺល ុញីញីរ(r))ល ឌីយ៉ា  ល៉ា៉ូន្ឡ 

nyonya /ញ៉ាញូ៉ា / n អ្នកក្សី: អ្នកក្សី អាម៉ា ល់ដា 

Nyonya Amanda (ញ៉ាូញ៉ា  អាម៉ា ល់ដា); 

-- besar /ញ៉ាូញ៉ា ដបសារ(r)/  
ន្តសតទីទួលចភ្ៀេ: បណាដ ក្សតីទទួលចភ្ៀេ ចៅកនុង 
េមិលចគ្នរពចលាកជាំទេធាំខ្លៃ ាំងណាស់ para 

pelayan istana sangat 

menyegani nyonya besar di 

Istana (បា៉ា ោ៉ា  ចពើឡាយ៉ា ល់ អ្ុសីាត ណា សាង៉ា ត់ 
ចលើលចញើហាា លី ញ៉ាូញ៉ា  ដបសារ(r) ឌិ អ្ុីសាត ណា); 

-- rumah /ញ៉ាូញ៉ា  រ៉ូល៉ាះ/  មច ស់ផ្ទះ: 
គ្នត់ជាមច ស់ផ្ទះចលះ beliau adalah 

nyonya rumah ini (បឺលីយ៉ា េ អាដាឡះ 
ញ៉ាូញ៉ា  រ៉ូល៉ាះ អ្ុីលី) 
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O  -  o 

obat  /អ្៉ូបាត់/ n ថាន ាំ: ថាន ាំ បុោណ្ obat 

herbal (អ្៉ូបាត់ ចហ្ើរ(r)បាល); 

-- bius /អ្៉ូបាត់ ប ៊ីយ៉ូស(s)/   

ការចក្បើថាន ាំសលៃប់: ចេជជបណ្ឌ ិត បាលចក្បើថាន ាំសលៃប់ 
េាំចពាះអ្នកជលងឺ លលុចពល ចធវើការេះកាត់ dokter 

itu menyuntikkan obat bius 

kepada pasiennya sebelum 

melakukan pembedahan 

(ែុកចទើរ(r) អ្ុីទ៉ូ ចលើលញុលទីកាល់ អ្៉ូបាត់ 
ប ៊ីយ៉ូស(ស) ចគើបា៉ា ដា បា៉ា សុីដយ៉ាលញ៉ា  សឺបឺលុល 
ចលើឡាគ៉ូកាល់ ចពើលបឺដាហាល់); 
-- merah /អ្៉ូបាត់ ចលរ៉ាះ/   
ថាន ាំក្កហ្ល: ថាន ាំក្កហ្លជាធលេតា ក្តូេបាល ចក្បើក្បាស ់
ចឌើលបីពាបាល របួស ដសបក iodin 

biasanya digunakan untuk 

mengobati luka pada kulit 

(អ្ុីយ៉ា៉ូឌិល ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ឌិហ្គូណាកាល់ អ្ ុលទុក 
ចលើង៉ា៉ូបាទី ល៉ូកា បា៉ា ដា គ៉ូលីត); 
-- nyamuk /អ្៉ូបាត់ ញ៉ា លុគ/ ថាន ាំល៉ូស: 
ថាន ាំល៉ូសជាធលេតា លក់ដាេ ់កនុងរែ៉ូេចៅដ  obat 

nyamuk biasanya laris pada 

musim panas (អ្៉ូបាត់ ញ៉ា ល៉ាគុ 
ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ឡារីស(ស) បា៉ា ដា ល៉ូសុីល 
បា៉ាណាស់); 

-- tidur /អ្៉ូបាត់ ទឌី៉ូរ(r)/   
ថាន ាំចគងលក់: ថាន ាំចគងលក់ លលិ តក្លូេឲ្យ ចក្បើក្បាស ់
ជា ក្បចាំចទ obat tidur tidak  

disarankan dikonsumsi secara 

rutin (អ្៉ូបាត់ ទីឌ៉ូរ(r)ទីដាក់ ឌិសាោ៉ា ល់កាល់ 
ឌិកុលស ុលសីុ សឺចោ៉ា  រ៉ូទិល); 
berobat /ចប ៊ីរ(r)អ្៉ូបាត/់ v ចក់ថាន ាំ; 
ពាបាល: បងក្បសុខ្ុាំ ក្តូេ ការ ចក ់ថាន ាំ ចរៀង 
ោល់ន្ងង ចែើលបីពាបាល ចជើង ដែល បាក ់
saudaraku perlu berobat 

setiap hari untuk mengobati 

kakinya yang patah (ចៅដាោគ៉ូ 
ចពើរ(r)ល៉ូ ចប ៊ីរ(r)អ្៉ូបាត់ ចសើទីយ៉ា ប ហារ ី
អ្ុលទុក ចលើង៉ា៉ូបាទី កាគញី៉ា  យុាំ ង បា៉ា តះ); 
mengobati /ចលើង៉ា៉ូបាទ/ី v ពាបាល: 
ពាបាល ជលង ឺmengobati penyakit 

(ចលើង៉ា៉ូបាទី ចពើញ៉ា គីត); 
obat-obatan /អ្៉ូបាត់ អ្៉ូបាតាល់/់ n ថាន ាំ; 
ឱ្សង: ចោងេក្ក ផ្លិតថាន ាំ industri obat-

obatan (អ្ុីល ឌ៉ូន្តសទី អ្៉ូបាត់ អ្៉ូបាតាល់); 
terobati /ចទើរ(r)អ្៉ូបាទ/ី v ពាបាល: 
ជលងឺគ្នត់ ពិបាក ពាបាល 
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penyakitnya sulit terobati 

(ចពើញ៉ា គីតញ៉ា  ស ៉ូលីត ចទើរ៉ូបាទី) 
obeng /អ្៉ូបិង/ n ទណួ្ឺេីស: 

គ្នត់បាលចក្បើទួណ្ឺេសីចឌើលបីយកេសីចៅចលើទ៉ូច ះចេ
ញ ia menggunakan obeng  

untuk melepas baut pada 

lemari itu (អ្ុីយ៉ា  ចលើងហ្គូណាកាល់ អ្៉ូដបង 
អ្ ុលទុក ចលើឡឺបា៉ា ស(់ស)បាអ្ ុត បា៉ា ដា ឡឺម៉ា រី អ្ុីទ៉ូ) 

obor /អ្៉ូប៉ូរ(r)/ n ពិល: ចភៃើងពិល អ្៉ូឡាាំពិេ 
obor olimpiade (អ្៉ូប័រ(r) 

អ្៉ូលីលពីយ៉ា ចឌើ) 
obral /អ្៉ូក្បាល/់ v ការលក;់ លក់ចបាសសាំអាត: 

តន្លៃលក់ harga obral (ហារ(r)ហាា  
អ្៉ូក្បាល)់ 

obrol, mengobrol /ចលើង៉ា៉ូក្បូល/ v ជដជក 
កលាលដ: ចយើង ជដជក កលាលដ តាល អ្ុីលធឺដណ្ត 
ចរៀង ោល ់ន្ងង kami mengobrol di 

internet setiap hari (កាល ី
ចលើង៉ា៉ូក្បូល ឌី អ្ុីលចតើរ(r)ដណ្ត ចសើទីយ៉ា ប 
ហារ)ី; 
obrolan /អ្៉ូក្ពុលឡាល់/ n ការជដជក 
កលាលដ: ការជដជក កលាលតរបស់ ពកួ ខ្ុាំដតង ដត 
ផ្ដល ់ភាព រីកោយ 

 obrolan kami selalu 

menyenangkan (អ្៉ូក្ពលុឡាល់ កាល ី
ចសើឡាល៉ូ ចលើចញើណាាំងកាល់) 

oceh, mengoceh /ចលើង៉ា៉ូចេះ/ v 1 រអ្៉ូររទាំ: 
ក៉ូលខ្ុាំេ៉ូលេិតតលិយយរអ្៉ូររទាំ bayiku 

senang mengoceh (បាយីគ៉ូ សឺណាាំង 
ចលើង៉ា៉ូចេះ); 2 លិយយ:  
ពួកចគលិយយពកី៉ូលៗរបស់ចគ mereka 

mengoceh saja tentang anak-

anaknya (ចលើចរដគ ចលើង៉ា៉ូចេះ សាេា តលិតាាំង 
អាណាក់-អាណាក់ញ៉ា ); 
ocehan /អ្៉ូដេហាល/់ n លិយយញប់: 
ខ្ុាំលិលយល់ ពីការលយិយយ៉ា ងញប់របស់គ្នត់ 
saya tidak dapat mengerti 

ocehannya yang cepat itu 

(សាយ ទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ ចលើចងើរ(r)ទី 
អ្៉ូដេហាល់ញ៉ា  យុាំង េឺបា៉ា ត ់អ្ុីទ៉ូ) 

odol /អ្៉ូែុល/ n ថាន ាំែុសចធេញ: 
ថាន ាំែុសចធេញសក្មប់ចកេងៗ odol untuk 

anak-anak (អ្៉ូែុល អ្ ុលទុក អាណាក់-
អាណាក់) 

ogah, ogah-ogahan /អ្៉ូហ្ាះ អ្៉ូហាា ហាល់/់ 
n សាទ ក់ចសទើរ: គ្នត់សាទ ក់ចសទើរ 
លឹងចៅជាលួយ រីមន ក់ច ះ 
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dia ogah-ogahan pergi 

dengan gadis itu (ឌីយ៉ា  អ្៉ូហ្ាះ-
អ្៉ូហាា ហាល់ ចពើរ(r)ហ្គ ីចឌើង៉ា ល់ ហាា ឌិស(ស) 

អ្ុីទ៉ូ) 
olahraga /អ្៉ូឡះោហាគ / n កីឡា: កឡីា កលាលដ 

olahraga rekreasi (អ្៉ូឡះោហាគ  
ចរីចក្គអាសីុ) 

oleh /អ្៉ូចលះ/ p ចដាយ; ចដាយសារ ល៉ា៉ូត៉ូខ្ុាំ ក្តូេ 
បាល លិតតភកដិ ខ្ុាំទិញ motorku dibeli 

oleh temanku (ល៉ូត៉ូរ(r) ឌីចប ៊ីល ីអ្៉ូចលះ 
ចតើម៉ា ល់គ៉ូ); 
-- karena itu /អ្៉ូចលះ កាចរីណា អ្ុីទ៉ូ/ 
ចដាយសារ; ពីចក្ពាះ: ចដាយសារដត អ្ញ្ចឹង ចទើបខ្ុាំ 
ក្តូេ ការ ជាំលួយ ព ីអ្នក oleh karena itu, 

kami perlu bantuan Anda 

(អ្៉ូចលះ កាចរីណាអ្ុីទ៉ូ កាល ីចពើរ(r)ល៉ូ បាល់ទ៉ូវ៉ា ល់ 
អាលដា) 

oleh-oleh /អ្៉ូចលះ អ្៉ូចលះ/ n អ្ាំចណាយ; 

េតាុអ្លុសាេរីយ:៍ ហាង លក់ េតាុអ្លុសាេរីយ ៍

toko oleh-oleh (ត៉ូក៉ូ អ្៉ូចលះ អ្៉ូចលះ) 
ombak /អ្ ុ៊ុំបាក/់ n ជាំច រ: ជាំច រ ខោស ់

ombak tinggi (អ្ ុ៊ុំបាក់ ទីងគី) 

ongkos /អ្ុងក៉ូស(s)/ n ន្ងៃ: ន្ងៃេាំណ្ត 
ongkos parkir (អ្ុងក៉ូស(s) 

បា៉ា រ(r)ចកៀរ(r)) ន្ងៃ ផ្ាយ ពាណ្ជិជកលេ 
ongkos iklan (អ្ុងក៉ូស(s) អ្ុីកាៃ ល) 

orang /អ្៉ូោ៉ា ង/ n លលុសស: លលុសស លអ orang 

baik (អ្៉ូោ៉ា ង ន្ប) ជល បរចទស orang  

asing (អ្៉ូោុាំង អាសីុង) កលេេធិី លលុសស ចពញ 
េ័យ program orang dewasa  

(ក្បូក្កាល អ្៉ូោុាំង ចែវ៉ា សា) ចយើង ក្តូេ ដត ចគ្នរព
ឳពុក មដ យ របស ់ចយើង kita harus  

menghormati orang tua kita 

(គីតា ហារ៉ូស(s) លឹងហ្៉ូរ(r)ម៉ា ទី អ្៉ូោុាំង ទ៉ូវ៉ា  
គីតា); 

seorang diri, sendiri   

/សិលឌីរី/ n មន ក់ឯង; ឯកា: ទុក ឲ្យ ខ្ុាំ ចៅ 
មន ក់ ឯងេុះ! biarkan aku sendiri! 

(ពីយ៉ា រ(r)កាល ់អាគ៉ូ សិលឌីរី); 
seseorang /ចសើចសើអ្៉ូោ៉ា ង/  
n 1 លលុសសខៃះ; អ្នកខៃះ; លលុសសមន ក់: ខ្ុាំ ចលើល 
ច ើញ លលុសស មន ក់ ចៅទីច ះ saya 

melihat seseorang di sana 

(សាយ៉ា  ចលើលីហាត់ ចសើចសើអ្៉ូោ៉ា ង ឌី សាណា);
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2 លលុសសខៃះ; អ្នកខៃះ: លលុសស មន ក់ បាល លួេ 
កាប៉ូប ខ្ុាំ seseorang telah 

mencuri tasku (ចសើចសើអ្៉ូោ៉ា ង ចទើឡះ 
លិលេ៉ូរី តាស់(s)គ៉ូ); 
-- laki-laki /ឡាគ ីឡាគ/ី n ក្បុស; 

បុរស: បុរស មឌធាំ laki-laki besar 

(ឡាគី ឡាគី ដពចសើរ(r)) 

orang-orang /អ្៉ូោ៉ា ង អ្៉ូោ៉ា ង/  
n លលុសសមន ; លលុសសជាចក្េើល: លលុសសជា ចក្េើល 
បាល ក្បល៉ូលផ្ដុាំ កនុង ក្ពះេហិារ ចែើលប ីស៉ូក្ត ធល៌ 
orang-orang berkumpul di 

gereja untuk beribadah (អ្៉ូោ៉ា ង 
អ្៉ូោ៉ា ង ចពើរ(r)កុាំពុល ឌី ចហ្គើចរច អ្ុលតុ 
ចពើរ(r)អ្ុីដពដាស់) 
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P  -  p 

pabean /បា៉ា ចបៀល/ n ភាង ក់ងររដាឋ ភិបាល: 
ក្េកចេញេ៉ូលទាំលិញ ចៅឯកាំពង់ដផ្ ក្តូេបាល 
ក្តូតពិលិតត ចដាយ ភ្ាក់ងររដាឋ ភិបាល arus 

masuk dan keluarnya barang 

di pelabuhan dipantau oleh 

pabean (អារ៉ាុស ម៉ា ស ុគ ដាល ់
ចគើល៉ូវ៉ា រ(r)ហាា ញ៉ា  បាោុាំង ឌិ ចពើឡាប ៉ូហាល់ 
ឌិបា៉ា ល់់តាេ អ្៉ូចលះ បា៉ា ប ៊ីអាល់); 
kepabeanan   

/ចគើបា៉ា ចបៀណាល់/ n ពលធចេញេ៉ូល: ចយើង 
មលបទពិចសាធល៍ចៅកនុង ការរត់ការ ពលធចេញេ៉ូល 

ចឌើលប ីសកលេភាព  ាំចេញ ាំេ៉ូលរបស់អ្នក 
kami berpengalaman dalam 

pengurusan kepabeanan untuk 

kegiatan ekspor dan impor 

Anda (កាល ីបឺរ(r)ចពើង៉ា ឡាម៉ា ល់ ដាឡាាំ 
ចពើងង៉ា៉ូរ៉ា៉ូសាល់ ចគើបា៉ា ចបៀណាល់ អ្ ុលទុក ចគើកាតាល ់
អ្ិកសប៉ាូរ(r) ដាល ់អ្ុិលប៉ារ(r) អាលដា) 

pabrik /បា៉ា ក្ពគិ/ n ចោងេក្ក: អ្គគភី័យ ដែលបាល 
ចកើតចឡើងកនុង ចោងេក្ក ច ះ បាលចធវើឲ្យ ម ល 
ការភ័យខ្លៃ េ ែល ់ក្បជាពលរែឋ ជុាំេញិច ះ 
kebakaran yang terjadi di 

pabrik karet itu membuat 

takut warga setempat (ចគើបាកាោ៉ា ល់ 
យុាំង ចទើរ(r)េាឌិ ឌិ បា៉ា ក្ពិគ កាដរ៉ាត អ្ុីទ៉ូ 
ចលើលប ៉ូវត់ តាគុត វ៉ា រ(r)ហាា  សឺតឹលបា៉ា ត់); 
pabrikan /បា៉ា ក្ពីកាល់់/ n ក្កុលហ្ ុលផ្លិត: 
ខ្ុាំ បាល ចធវើ បៃង់រួលជាែាំណាក់ៗសក្មប់ក្កលុផ្លិត 
ចោលចេៀល saya telah membuat 

sketsa secara umum sebagai 

pabrikan wol secara bertahap 

(សាយ៉ា  ចទើឡះ ចលើលប ៉ូវ៉ា ត់ សាតិសា សឺចោ អ្ ៉ូលុល សឺបាន្ហ្គ 
បា៉ា ក្ពីកាល់ េ៉ាុល សចឺោ ប ៊ីរ(r)តាហាប់) 

pacar /បា៉ា ចរ(r)/ n លិតតក្បុស; លិតតក្សី; 

ក្សឡាញ់: លិតតក្បសុខ្ុាំជាអ្នកចលសាទសលុក្ទ 
pacar saya seorang pelaut 

(បា៉ា ចរ(r) សាយ៉ា  សឺអ្៉ូោុាំង ចពើឡាអ្ ុត); 
berpacaran /បឺ(r)បា៉ា ចោ៉ា ល/់ v 

មលទាំ ក់ទាំលងចសនហា: 
ខ្ុាំេង់មលទាំ កទ់ាំលងចសនហាជាលួយ រីមន ក់ច ះ 
saya ingin berpacaran dengan 

wanita itu (សាយ៉ា  អ្ុងីុិល បឺរ(r)បា៉ា ចោ៉ា ល់ 
ចឌើង៉ា ល់ វ៉ា លីតា អ្ុីទ៉ូ) 

pacu, pacu jantung /បា៉ា ជ៉ូ េាល់់ទុង/   
n ឧបករណ្៍ជាំលួយចបះែ៉ូង: 
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ឧបករណ្៍ជាំលួយចបះែ៉ូងជាឧបករណ្៍លា៉ា ងដែលផ្លិ
តចឡើង ចឌើលបីអ្នកជលងឺដែលចបះែ៉ូងចឌើរយឺត alat 

pacu jantung adalah sebuah 

perangkat medis implan 

dikembangkan untuk pasien  

yang jantungnya berdetak 

terlalu lambat (អាឡាត់ បា៉ា ជ៉ូ េាល់ទ់ុង 
អាដាឡះ សឺប ៉ូវស(់ស) ចពើោុាំងកាត់ ដលឌិស(ស) 

អ្ុីលផ្ទៃ ល់ ឌិចគើលបាាំងកាល់ អ្ លុទុក បា៉ា សុីដយ៉ាល យុាំង 
េាល់់ទុងញ៉ា  បឺរ(r)ចែតាក់ ចទើរ(r)ឡាល៉ូ 
ឡាាំបាត)់; 
berpacu /បឺ(r)បា៉ា ជ៉ូ/ v ការក្បណាាំង: 
អ្នកចបើកបរ បាលក្បណាាំងក្បដជង គ្នន  
ចឌើលបីែល់ចគ្នលចដា para pengemudi 

saling berpacu untuk 

mencapai tujuan (បា៉ា ោ៉ា  ចពើចងើល៉ា៉ូឌី 
សាលិង បឺរ(r)បា៉ា ជ៉ូ អ្ ុលទុក ចលើលចន្ប៉ា ទ៉ូជ៉ូវ៉ា ល់); 

memacu /ចលើម៉ា ជ៉ូ/ v ជក្លុញ: អ្នកជិះចសះ 
បាលជក្លញុចសះរបស់ខៃួល joki itu 

memacu kudanya (េយូគ ីអ្ុីទ៉ូ ចលើម៉ា ជ៉ូ 
គ៉ូដាញ៉ា ); 
pacuan /បា៉ា ជ៉ូវ៉ា ល់/់ n ការក្បណាាំង: បាលឌ់ុង 
មលកដលៃងក្បណាាំងចសះ Bandung 

memiliki tempat pacuan kuda 

(បាលឌុង ចលើលលីលីគី ទឹលបា៉ា ត់ បា៉ា ជ៉ូវ៉ា ល់ គ៉ូដា) 

ការក្បណាាំងចសះចៅទីលាលក្បណាាំងចសះពិតជាគួរ 
ឲ្យចប់អារលេណ្៍ណាស់ balapan kuda 

berlangsung sangat seru di  

gelanggang pacuan kuda itu 

(បាឡាបា៉ា ល់់ គ៉ូដា បឺរ(r)ឡាាំងស ុង សាង៉ា ត់ សឺរ៉ូ 
ឌិ ចហ្គើឡាាំងហាា ាំង បា៉ា ជ៉ូវ៉ា ល គ៉ូដា អ្ុទី៉ូ); 
pemacu /ចពើម៉ា ជ៉ូ/ n រំឭក 

pada /បា៉ា ដា/ p ចលើ; េាំចពាះ: គ្នត់ដតង ដតចធវើ លអ 
េាំចពាះ លលុសស ក្គប់ គ្នន  dia selalu baik 

pada semua orang (ឌីយ៉ា  ចសើឡាល៉ូ 
ន្ប បា៉ា ដា ចសើល័រ អ្៉ូោ៉ា ង); 
-- dasarnya /បា៉ា ដា ដាចសើរ(r)ញ៉ា /   
ជាចគ្នលកាណ្៍; ជាល៉ូលដាឋ ល; ជារួល: ជារួលពកួ ខ្ុាំ 
យល់ ក្សប តាល គាំលិត របស់ អ្នក pada 

dasarnya kami setuju dengan 

pendapat Anda (បា៉ា ដា ដាចសើរ(r)ញ៉ា  
កាល ីចសើទ៉ូជ៉ូ ចទើងល់ ពិលដាបា៉ា ត់ អាល់ដទ) 

padahal /បា៉ា ដាហាល/់ p ចទះបីជា: 
គ្នត់ក្តូេដតទិញថាន ាំ 
ចទះបីជាគ្នត់លិលមលលុយក៏ចដាយ dia 

harus membeli obat padahal 

dia tidak mempunyai uang 

(ឌីយ៉ា  ហារុស(ស) ចលើលបឺលី អ្៉ូបាត់ 
បា៉ា ដាហាល ់ឌីយ៉ា  ទីដាក់ ចលើលព៉ូន្ញ៉ា អ្ ៉ូវាំង)
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padam /បា៉ា ដាាំ/ a ពលៃត:់ ចភៃើងបាលពលៃត់ចហ្ើយ 

api sudah padam (អាព ីស ៉ូែះបា៉ា ដាាំ); 
memadamkan  /ចលើម៉ា ដាាំកាល់/់  
v ពលៃត:់ ពលៃត់ចភៃើង memadamkan api 

(ចលើម៉ា ដាាំកាល អាព)ិ; 
pemadam api /ចពើម៉ា ដាាំ អាព/ី បាំពង់ 
ពលៃត់ អ្គគិភ័យ: 
បាំពង់ពលៃត់អ្គគីភ័យចាំបាេ់ក្តូេដតមលចៅក្គប់ជាល់កនុ
ងអាគ្នរ alat pemadam api harus 

ada di setiap lantai gedung 

(អាឡាត ់ចពើម៉ា ដាាំ អាព ីហារុស(ស) អាដា ឌិ 
សឺចទៀប ឡាល់ន្ត ចហ្គើឌុង); 
pemadam kebakaran   

/ចពើម៉ា ដាាំ ចគើបាកាោ៉ា ល់/ ក្កុលពលៃត់អ្គគិភ័យ: 

អ្នកពលៃតអ់្គគីភ័យ បាលពាយល 
ពលៃត់ចភៃើងដែលកាំពុងោបច្ះ pemadam 

kebakaran berusaha 

memadamkan api yang 

berkobar (ចពើម៉ា ដាាំ ចគើបាកាោ៉ា ល់ បឺរ៉ូសាហា 

ចលើម៉ា ដាាំកាល់ អាព ីយុាំង បឺរ(r)ក៉ូបារ(r)) 

padan, padanan kata  

/បា៉ា ដាណាល់ កាតា/ ក្បហាក់ក្បដហ្ល: ល័យែ៉ូេ 
មលល័យថាពាកយដែលមលល័យែ៉ូេគ្នន   

padanan kata adalah 

beberapa kata yang memiliki 

arti yang sama (បា៉ា ដាណាល់ កាតា  

អាដាឡះ បឺបឺោ៉ា បា៉ា  កាតា ចលើលលីលីគី អារ(r)ទី 
យុាំងសាម៉ា ); 
sepadan (dengan) /សឺបា៉ា ដាល់ 
ចឌើង៉ា ល់់/ a សលក្សប: គ្នត ់បាល ផ្ដល ់
ក្បាក់ចបៀេតសរ៍ដែលសលក្សប លឹង ជាំ ញ លិង 
បទពិចសាធល៍ ia menawarkan gaji 

yang sepadan dengan 

keahlian dan pengalaman (អ្ុីយ៉ា  
ចលើណាវ៉ា រ(r)កាល ់ហាា ជី យុាំង សឺបា៉ា ដាល់ ចឌើង៉ា ល់ 
ចគើអ្ះលីយ៉ា ល់ ដាល ់ចពើង៉ា ឡាម៉ា ល់) 

padang /បា៉ា ដាាំង/ n វល: មល 
ចឌើលច ើលួយចៅេាំកណាដ ល ទីលាល ada 

pohon besar di tengah 

padang (អាដា ប៉ា៉ូហ្ុល ដបសារ(r) ឌិ 
តឹងង៉ា ស ់បា៉ា ដាង); 

-- golf  /បា៉ា ដាាំង ហ្ាូឡុេ/   
វយកីឡាវយក៉ូលចគ្នល: 
ទីលាលកឡីាវយក៉ូលចគ្នល ក្តូេបាល 
ដាាំចឌើលែ៉ូងចក្បងលួយេាំលួល ផ្ងដែរ padang 

golf itu ditanami beberapa 

pohon palem (បា៉ា ដាាំង ហ្ាូឡូេ អ្ុីទ៉ូ 
ឌិតាណាលី បឺបឺោ៉ា បា៉ា  ប៉ា៉ូហ្ុល បា៉ា ឡិល);
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-- pasir /បា៉ា ដាង បា៉ា សុីរ(r)/ វលខាេ:់ 
ហ្ាហាោ៉ា  គឺជាវលខាេ់ែ៏ធាំលួយ Sahara 

adalah padang pasir yang  

sangat luas (សាហាោ៉ា  អាដាឡាស ់

បា៉ា ដាង បា៉ា ចសៀរ(r) យុាំង សាង៉ា ត់ ល៉ូវស់); 

-- rumput /បា៉ា ដាាំង រុលពុត/ វលចៅេ : 
ពួកចគ ាំសតវេិញ្ចឹលចៅវលចៅេ  mereka 

membawa ternak ke padang 

rumput (ចលើចរកា ចលើលបាវ៉ា  ចទើរ(r)ណាក់ 
ចគើបា៉ា ដាង រ៉ាុលពុត) 

padat /បា៉ា ដាត/់ a រឹង: េតាុរឹង material 

padat (ម៉ា ចទើចរៀល បា៉ា ដាត់); 
-- pengunjung  

/បា៉ា ដាត់ ចពើងុលជុង/ លលុសសដណ្លណាល់តាលត់ាប់: 
សួលសតវដតងដតមលលលុសសដណ្លណាល់តាលត់ាប់ 
កនុងចពលន្ងង ប់សក្មក kebun 

binatang selalu padat pada 

saat liburan sekolah (ចគើប ុល 
ប ៊ីណាតាាំង សឺឡាល៉ូ បា៉ា ដាត់ បា៉ា ដា សាអាត់ 
លីប ៉ូរោ៉ា ល់ សឺក៉ូឡះ); 
kepadatan penduduk   

/ចគើបា៉ា ដាត់តាល់់ ចពើលឌ៉ូឌុគ/ ែង់សុីចត ក្បជាជល: 
ែង់សុីចត ក្បជាជលខោស ់

ដតងដតបងាបញ្ហា ន្លភាពក្កីក្ក 

kepadatan penduduk sering 

menimbulkan masalah 

kemiskinan (ចគើបា៉ា ដាត់តាល់ ចពើលឌ៉ូឌុក 
សឺរិង ចលើលីលប ុលកាល់ ម៉ា សាឡះ ចគើលីសគីណាល)់; 
memadati /ចលើម៉ា ដាទី/ v បាលបាំចពញ: 
អ្នកទសស  ចពញទីលាលបាល់ទត់ 
penonton memadati lapangan 

bola (ចពើលណុ្លតុល ចលើម៉ា ដាទី ឡាបា៉ា ង៉ា ល ់
ប៉ូឡា) 

padi /បា៉ា ឌ/ី n ក្សូេ: កសិករ ទាំង ច ះជប់ចលៀង 
ក្បល៉ូល ផ្ល ក្សូេ para petani itu 

berpesta panen padi (បា៉ា ោ៉ា  ចពើតាលី 
អ្ុីទ៉ូ ចពើរ(r)ដពស(s)តា បា៉ា ណ្ិល បា៉ា ឌី); 
padi-padian /បា៉ា ឌិ បា៉ា ឌីយ៉ា ល់់/  

n ក្គ្នប់ធញ្ាជាតិ; ធញ្ាជាត:ិ ក្គ្នប់ធញ្ាជាតិ 
មលផ្ទុកេតីាលីលប ៊ី១ជាចក្េើល padi-padian 

mengandung banyak vitamin 

B-1 (បា៉ា ឌី-បា៉ា ឌីយ៉ា ល់ ចលើងហាា ល់ឌងុ បាញ៉ា ក់ 
េតីាលីល ចប សាទ៉ូ) 

padu, berpadu  /បឺរ(r)បា៉ា ឌ៉ូ/ v សអិតរលួត: 
សាស អាេក្តូេបាលចក្បើជាកមៃ ាំងសងគលែ៏រឹងមាំ 
agama dapat digunakan 

sebagai kekuatan sosial yang 

berpadu 
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(អាហាា ម៉ា  ដាបា៉ា ត់ ឌិហ្គូណាកាល់ សឺបាន្ហ្គ 
ចគើគ៉ូវ៉ា តាល់ ស៉ូសីុយ៉ា ល យុាំង បឺរ(r)បា៉ា ឌ៉ូ); 
keterpaduan /ចគើចទើរ(r)បា៉ា ឌ ៉ូវ៉ា ល់់/  
n ការរួលបញ្ចូល: ការសាលគគីគ្នន កនុងសហ្គលល ៍ 
ជាបញ្ហា ែ៏សាំខ្លល់លួយ keterpaduan 

komunitas  adalah masalah 

yang sangat penting 

(ចគើចទើរ(r)បា៉ា ឌ៉ូវ៉ា ល ក៉ូល៉ូលីតាស់(ស) អាដាឡះ 
ម៉ា សាឡះ យុាំង សាង៉ា ត់ បុលិទិង); 
memadu /ចលើម៉ា ឌ ៉ិូ/ v លាយ: កលេការ 
បាល លាយ សុីល៉ាង់ត៍ លងិ ែខីាេ់ tukang 

itu memadu  semen dan pasir 

(ទ៉ូកាាំង អ្ុីទ៉ូ ចលើម៉ា ឌ៉ូ សឺចលើល ដាល ់បា៉ា សីរ(r)); 

~ janji /ចលើម៉ា ឌ៉ូ េាល់ជ់ី/ ចធវើការសលា: 
ពួកចយើង បាល ចធវើការសលា ថា លឹង លិល 
ដបកបាក់គ្នន  លដងចទៀតចទ kami memadu 

janji untuk tidak berpisah lagi 

(កាល ីចលើម៉ា ឌ៉ូ េាល់់ជី អ្ ុលទុក ទីដាក់ 
បឺរ(r)ពីសះ ឡាហ្គ)ី; 
memadukan /ចលើម៉ា ឌ៉ូកាល់់/  
v រួលបញ្ចូល: ការរេ ឡាល បាល ចជាគជ័យ កនុង 
ការរួល បញ្ចូលគ្នន  រវង សិលបៈ លិង បចេចកេទិា 
desain mobil berhasil 

memadukan seni dan 

teknologi  

(ចែសាអ្ុីល ល៉ូប ៊ីល បឺរ(r)ហាសុីល ចលើម៉ា ឌ៉ូកាល់ 
ចសល ីដាល ់តិកណ្៉ូ ឡូហ្គ)ី; 

paduan /បា៉ា ឌ៉ូវ៉ា ល់/់ n សមសធាតុ: 
សមសធាតុ រ៉ូបភាព បាល ជួយឲ្យ ប៉ា៉ូលីស អាេ  
ចប ់ចចរបាល paduan gambar 

membantu polisi menangkap 

pencuri (បា៉ា ឌ៉ូវ៉ា ល ហាា ាំបារ(r) ចលើលបាល់ទ៉ូ 
ប៉ា៉ូលីសីុ ចលើណាាំងកាប ់ចពើលជ៉ូរី); 
-- suara /បា៉ា ឌ៉ូវ៉ា ល់់ ស ៉ូវ៉ា ោ៉ា / ក្កុលេចក្លៀង: 
េេិិក្តសាលគាំល៉ូរជាតិទីក្កងុឡុងែ៍ឥឡូេចលះមលជាក្កុ
លេចក្លៀង galeri lukisan nasional 

London kini memiliki paduan 

suara (ហាា ឡឺរី ល៉ូគីសាល់ ណាសីុយ៉ា៉ូណាល ់ 

ឡុលែុល គីលី ចលើលលីលីគី បា៉ា ឌ៉ូវ៉ា ល ស ៉ូវ៉ា ោ៉ា ); 
perpaduan /ចពើរ(r)បា៉ា ឌ៉ូវ៉ា ល់/់  
n ការបក្ងួបបក្ងួល: 
ការបក្ងួបបក្ងួលក្បចទសចៅកនុង ពិភពចលាក 
perpaduan negara-negara di 

dunia (ចពើរ(r)បា៉ា ឌ៉ូវ៉ា ល ចលើហាា ោ៉ា  ចលើហាា ោ៉ា  ឌិ 
ឌ៉ូលីយ៉ា ); 
terpadu /ចទើរ(r)បា៉ា ឌ៉ូ/ v រួលបញ្ចូលគ្នន
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paduka /បា៉ា ឌ៉ូកា/ n ក្ពះចតជគណុ្មច ស់: 
ក្ពះចតជគុណ្មច ស ់ជាចសតេកនុងក្ពះបរលោជវាំង 
paduka raja bertakhta di 

istana (បា៉ា ឌ៉ូកា ោ៉ា េា បឺរ(r)តះតា ឌិ 
អ្ុីសាត ណា) 

pagar /បា៉ា ហាា រ(r)/ n របង: 
របងចៅតាលបចណាដ យមត់ទឹក pagar di 

sepanjang tepian air (បា៉ា ហាា រ(r) ឌិ 
សឺបា៉ា ល់េាាំង ចទើពីយ៉ា ល់ អាយីរ(r)); 

berpagar /បឺរ(r)បា៉ា ហាា រ(r)/ v 

មលរបង: អ្នកចទស ក្តូេបាលដាក់កនុងគុក ដែល 
មល របងដែក tahanan dikurung 

dalam penjara berpagar besi 

(តាហាណាល ់ឌិគ៉ូរុង ដាឡាាំ ចពើលេាោ៉ា  
បឺរ(r)បា៉ា ហាា រ(r) ចបសុ)ី 

pagi /បា៉ា ហ្គ/ី n 1 ក្ពកឹ: ចភាជលីដាឋ ល ច ះ ចប ់
ចបើក ពី ចម៉ា ង ៧ ក្ពឹកែល ់ចម៉ា ង ១០ យប ់
restoran itu buka dari jam 7 

pagi sampai 10 malam 

(ដរស(s)ត៉ូោ៉ា ល់ អ្ុីទ៉ូ ព៉ូកា ដារី ចាំ ទ៉ូជ៉ូស បា៉ា ហ្គ ី
សាាំន្ប៉ា ចសើព៉ូលុះ ម៉ា ឡាាំ);  
2 ចពលក្ពឹក: អ្រុណ្សួសដ ីselamat pagi! 

(ចសើឡាម៉ា ត់ បា៉ា ហ្គី); 

-- buta /បា៉ា ហ្គ ីប ៉ូតា/ ក្ពឹកក្ពលឹល: 
 ងបាលចកចេញពីផ្ទះតាាំងពីក្ពឹកក្ពលឹល pagi  

buta dia sudah pergi 

meninggalkan rumah (បា៉ា ហ្គ ីប ៉ូតា 

ឌីយ៉ា  ស ៉ូែះ ចពើរ(r)ហ្គ ីចលើលិងហាា ល់កាល់ 
រ៉ា៉ូល៉ាះ); 
kepagian /ចគើបា៉ា ហ្គីយ៉ា ល/់ a ោប់ចពក: 
អ្នកលកែល់ោប់ចពក kamu datang 

kepagian (កាល៉ូ ដាតាាំង ចគើបា៉ា ហ្គីយ៉ា ល); 
pagi-pagi /បា៉ា ហ្គ-ីបា៉ា ហ្គី/ n ក្ពកឹក្ពលឹល: 
ចពកក្ពឹកក្ពលឹល គឺជាចពល ដែល 
រេល់បាំផ្ុតសក្មប់គ្នត់ pagi-pagi 

adalah  waktu yang paling 

sibuk baginya (បា៉ា ហ្គី-បា៉ា ហ្គ ីអាដាឡះ 
វ៉ា ក់ទ៉ូ យុាំង បា៉ា លិង សុីប កុ បាហ្គីញ៉ា ); 
sepagian /សឺបា៉ា ហ្គីយ៉ា ល់់/ n ចពញលួយក្ពឹក 
ចពញលួយក្ពឹកខ្ុាំរង់ចាំចលើលកាដសត sepagian 

tadi saya menunggu surat 

kabar (សឺបាហ្គីយ៉ា ល តាឌី សាយ៉ា  ចលើលងុហ្គ ូ
ស ៉ូោ៉ា ត់ កាបារ(r))
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paha /បា៉ា ហ្ិ / n ចៅៃ : ចៅៃ ខ្ុាំចលើលចៅធាំដលលដទល 
paha saya terlihat sangat 

besar (បា៉ា ហា សាយ៉ា  ចទើរ(r)លីហាត់ 
សាង៉ា ត់ ដបសារ(r)) 

pahala /បា៉ា ហាឡិ / n រងវ ល:់ ការផ្ដល ់

គឺជាការចធវើកុសលលួយផ្ងដែរ memberi 

adalah sebuah pahala (ចលើលបឺរី 
អាដាឡះ សឺប ៉ូេ៉ាះ បា៉ា ហាឡិ ) 

paham /បា៉ា ហាាំ/ n យល់: 
គ្នត់យល់បាលចក្េើលភាសិ  dia paham 

banyak bahasa (ឌីយ៉ា  បា៉ា ហាាំ បាញ៉ា ក់ 
បាហាសា); 

kesepahaman  

/ចគើសឺបា៉ា ហាម៉ា ល់/ n កិេចក្ពលចក្ពៀង: 
ោល់ការផ្ទៃ ស់បដូរដផ្លការទលទរមលកិេចក្ពលចក្ពៀង
ពីក្គប់ភាគីដែល ពាក់ព័លធ setiap 

perubahan rencana 

memerlukan kesepakatan dari 

semua orang yang terlibat 

(សឺទីយ៉ា ប ចពើរ៉ា៉ូបាហាល់ ចរលចណា 

ចលើចលើរ(r)ល៉ូកាល់ ចគើសឺបា៉ា កាតាល់ ដារី សឺល៉ូវ៉ា  
អ្៉ូោុាំង យុាំង ចទើរ(r)លីបាត់); 

memahami /ចលើម៉ា ហាល/ី v យល់: 
ខ្ុាំយល់ពីកាំហ្ុស្គងរបស់អ្នក  

saya memahami kesalahanmu 

(សាយ៉ា  ចលើម៉ា ហាលី ចគើសាឡាហាល់ល៉ូ); 
pemahaman /ចពើម៉ា ហាម៉ា ល់/់ 
n ការយល់ែឹង: ការយល់ែឹងជាល៉ូលដាឋ ល អ្ាំព ី
ការចបើកបរ pemahaman dasar 

tentang mengemudi (ចពើម៉ា ហាាំម៉ា ល់ 
ដាសារ(r) តិលតាាំង ចលើងចងើល៉ូឌិ); 
sepaham /សឺបា៉ា ហាាំ/a យល់ក្ពល:  
ខ្ុាំយល់ក្ពលជាលួយគ្នត ់saya sepaham 

dengannya (សាយ៉ា  សឺបា៉ា ហាាំ ចឌើង៉ា លញ់៉ា ) 
pahat /បា៉ា ហាត/់ n រណាច ះរិលចហ្ើយ pahat 

itu sudah tumpul (បា៉ា ហាត់ អ្ុីទ៉ូ ស ៉ូែះ 
ទុលពុល); 

memahat /ចលើម៉ា ហាត់/ v ចឌើលបីដាប់: 
ការោៃ ក់គឺជាការងររបស់ខ្ុាំ memahat 

adalah pekerjaan saya (ចលើម៉ា ហាត់ 
អាដាឡះ ចពើចគើរ(r)េាអាល់ សាយ៉ា ); 
pahatan /បា៉ា ហាតាល់/់ n េមៃ ក:់ 
េមៃ ក់របស់គ្នត់ក្តូេបាល លក់ កនងុ តន្លៃលួយែខ៏ោស ់

pahatannya terjual dengan 

harga yang tinggi 

(បា៉ា ហាតាល់ញ៉ា  ចទើរ(r)េយូវ៉ា ល ចឌើង៉ា ល់ 
ហារ(r)ហាា  យុាំង ទីងហ្គី);
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pemahat /ចពើម៉ា ហាត់/ n អ្នកោៃ ក:់ 
េមៃ ក់ច ើមលចក្េើល ចៅចកាះបាលី pemahat 

kayu banyak terlihat di pulau 

Bali (ចពើម៉ា ហាត់ កាយ៉ូ បាញ៉ា ក់ 
ចទើរ(r)លីហាត់ ឌិ ព៉ូចឡាេ បាលី) 

pahit /បា៉ា ហ្ុីត/ a លវីង: ថាន ាំ លវីង pil pahit 

(ហ្វីល បា៉ា ហ្ុីត) 

pahlawan /ប៉ាះឡាវ៉ា ល់/់n េីរបុរស; ចសនហាជាត ិ
េរីៈបុរសលិលខ្លៃ េសាៃ ប ់pahlawan yang 

tidak takut mati (ប៉ាះឡាវ៉ា ល់ យុាំង 
ទីដាក់ តាគុត ម៉ា ទី) 

pailit /ន្ប៉ាលីត/ a កស័យធល: 
ក្កលុហ្ ុលជាចក្េើលបាលកស័យធលចដាយសារដតការក្បកួ
តក្បដជង banyak perusahaan 

yang pailit karena persaingan 

(បាញ៉ា ក់ ចពើរ៉ា៉ូសាហាអាល យុាំង ន្ប៉ាលីត កាចរីណា 

ចពើរ(r)សាអ្ុីង៉ា ល់) 
pajak /បា៉ា ចក/់ n ពលធ: ពលធ ចលើ េាំណ្៉ូ ល 

pajak penghasilan (បា៉ា ចក់ 
ពឹងហាសុីឡាល់) ពលធក្ពលាល យលដចហាះ pajak 

bandara (បា៉ា ចក់ បាល់ដាោ) ពលធ ចលើ 
អ្េលលក្ទពយ pajak properti (បា៉ា ចក់ 
ក្បូចពើទី) 

pajang /បា៉ា េាាំង/ n បងា ញ: 
បងា ញការផ្សពវផ្ាយពាណ្ិជជកលេចៅកនុងកាដសត 
pajang iklan di koran (បា៉ា េាាំង 
អ្ុីកាៃ ល់ ឌិ ក៉ូោ៉ា ល់); 
memajang /ចលើម៉ា េាាំង/ v បងា ញ: 
ផ្ាយពាណ្ិជជកលេចៅកនុងកាដសត memajang 

iklan di koran (ចលើម៉ា េាាំង អ្ុីកាៃ ល់ ឌិ 
ក៉ូោ៉ា ល់); 
pajangan /បា៉ា េាង៉ា ល់/់ n ការតុបដតង: 
បងា ញចដាយសចងាបសក្មប់ចភ្ៀេចទសេរចលះ 
pajangan sebagai pemikat 

bagi para pengunjung (បា៉ា េាង៉ា ល់ 
សឺបាន្ហ្គ ចពើលីកាត់ បាហ្គី បា៉ា ោ៉ា  ចពើង៉ាុលជុង) 

pak /បា៉ា ក់/ n កញ្ចប:់ គ្នត់បាលទិញសាប ៉ូ ២ កញ្ចប់ 
ia membeli sabun 2 pak (អ្ុយី៉ា  
ចលើលបឺល ីសាប ុល ឌ៉ូវ៉ា  បា៉ា ក់); 
mengepak /ចលើងចងើបា៉ា ក/់ v ខចប់: 
ឪពុកចេេខចប់កាែ៉ូ ayah mengepak 

bingkisan (អាយ៉ាះ ចលើចងើបា៉ា ក់ ប ៊ីងគីសាល់) 
pakai /បា៉ា ន្ក/ v ពាក;់ ការចក្បើ: 

ចៅចពលយប់ខ្ុាំពាក់អាេកាក ់di malam 

hari saya pakai rompi (ឌិ ម៉ា ឡាាំ 
ហារ ីសាយ៉ា  បា៉ា ន្ក រុលពី);
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berpakaian /បឺរ(r)បា៉ា ន្កយ៉ា ល់/់  
v ចសៃៀក ពាក:់ ពួកចគបាលចសៃៀកពាក់សាអ តបាត 
mereka berpakain rapi dan 

bersih (ចលើចរកា បឺរ(r)បា៉ា ន្កយ៉ា ល់ ោ៉ា ពី ដាល ់
បឺរ(r)សុីះ); 

memakai /ចលើម៉ា ន្ក/ v ចក្បើ: 
ន្តសតីមន ក់ចលះដតងដតពាក់ចក្សាលន្ែ wanita itu 

selalu memakai sarung 

tangan (វ៉ា លីតា អ្ុទី៉ូ សឺឡាល៉ូ ចលើម៉ា ន្ក 
សារុង តាាំង៉ា ល់); 
terpakai /ចទើរ(r)បា៉ា ន្ក/ v បាលចក្បើ: 
ែីចលះបាលចក្បើរួេចហ្ើយ lahan itu sudah 

terpakai (ឡាហាល់ អ្ុីទ៉ូ ស ៉ូែះ 
ចទើរ(r)បា៉ា ន្ក); 
pakaian /បា៉ា ន្កយ៉ា ល/់ n សចលៃៀកបាំពាក់: 
សចលៃៀកបាំពាក ់កខវក់ pakaian kotor 

(បា៉ា ន្កន្យ៉ា កត័រ(r)); 

~ dalam /បា៉ា ន្កយ៉ា ល់់ 
ដាឡាាំ/ ចខ្លអាេក្ទ ប់: 
ចខ្លអាេក្ទ ប់ជាធលេតាក្តូេបាលចធវើចឡើងពីអ្ាំចបាះទ
ល់ pakaian dalam biasanya 

terbuat dari benang yang 

lembut 

 (បា៉ា ន្កយ៉ា ល់ ដាឡាាំ ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ចទើរ(r)ប ៉ូវ៉ា ត 
ដារី បឺណាាំង យុាំង លឹលប តុ); 
~ renang /បា៉ា ន្កយ៉ា ល់់ ចរីណាាំង/  ុត 
ដហ្លទឹក: ការរេ  ុតដហ្លទឹក 
កាៃ យជាេលណាប់អារលេណ្៍សក្មប់អ្នករេ ល៉ា៉ូតសាំ
ចលៀកបាំពាក់ desain pakaian 

renang menjadi perhatian 

bagi para perancang busana 

(ចែសាអ្ុីល បា៉ា ន្កយ៉ា ល់ ចរីណាាំង លិលេាឌិ 
ចពើរ(r)ហាទីយ៉ា ល បាហ្គី បា៉ា ោ៉ា  ចពើោ៉ា ល់ចាំង 
ប ៉ូសាណា); 

~ resmi /បា៉ា ន្កយ៉ា ល់់ ដរសេ/ី  
ឯកសណាឋ លផ្ៃូេការ:  
ចយើងបាលចៅជប់ចលៀងលួយជាលួយសាំចលៀកបាំពាក់ផ្ៃូ
េការ kami pergi ke pesta 

dengan mengenakan pakaian 

resmi (កាល ីចពើរ(r)ហ្គ ីចគើ ដប៉ាសាដ  ចឌើង៉ា ល់ 
ចលើចងុើណាកាល់ បា៉ា ន្កយ៉ា ល់ ដរ៉ាសេី); 
~ seragam /បា៉ា ន្កយ៉ា ល់់ សឺោ៉ា ហាា ាំ/ 
ឯកសណាឋ ល: 
ឯកសណាឋ លអាេក្តូេបាលចក្បើជាអ្តតសញ្ហា ណ្ 

pakaian seragam dapat 

menjadi sebagai identitas 

(បា៉ា ន្កយ៉ា ល់ សឺោ៉ា ហាា ាំ ដាបា៉ា ត់ លិលេាឌិ 
សឺបាន្ហ្គ អ្ុីែិលទីតាស់(ស))
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pakat, sepakat /បា៉ា កាត/់ n យល់ក្ពល: 
ចលាកបាលលិយយថាចាំបាេ់ណាស់ក្តូេមលការផ្ទៃ
ស់បតូរ ចហ្ើយខ្ុាំ យល់ក្សបចពញទាំហ្ឹងដតលដង dia  

mengatakan bahwa 

diperlukan perubahan dan 

saya sepakat sepenuhnya (ឌយី៉ា  
ចលើង៉ា តាកាល់ បះវ៉ា  ឌិចពើរ(r)ល៉ូកាល់ ចពើរ៉ា៉ូបាហាល់ 
ដាល ់សាយ៉ា  បា៉ា កាត់ សឺចពើលុះញ៉ា ) 

paket /បា៉ា កិត/ n កញ្ចប:់ កញ្ចប់ដែលបាល 
ចផ្្ើរបាលលកែល់ចហ្ើយ paket yang 

dikirim telah tiba (បា៉ា កិត យុាំង 
ឌិគីរីល ចទើឡះ ទីបា); 

-- pos /បា៉ា កតិ ប៉ា៉ូស(s)/ កញ្ចប់ន្ក្បសណ្យី:៍  
ឪពុកបាលចផ្្ើចសៀេចៅតាលរយៈកញ្ចប់ន្ក្បសណ្ីយ៍ 
ayah mengirim buku melalui 

paket pos (អាយ៉ាះ ចលើងីរុីល ប ៉ូគ៉ូ ចលើឡាល៉ូេ ី
បា៉ា កិត ប៉ាុស(ស)); 

-- udara  

/បា៉ា កិត អ្ ៉ូដាោ៉ា / កញ្ចប់ខយល់: 
កញ្ចប់អាកាសអាេោប់រហ្័សកនុងការដេកចយទាំលិ
ញ paket udara memungkinkan 

kecepatan dalam pengiriman 

barang (បា៉ា កិត អ្ ៉ូដាោ៉ា  ចលើលងុគីលកាល់ 
ចគើេឺបា៉ា ត់តាល់ ដាឡាាំ ចពើងឺរីល បាោុាំង); 

-- wisata /បា៉ា កិត េីសាតិ / 
កញ្ចប់ែាំចណ្ើរកលាលដ: 
ខ្ុាំបាលទទួលកញ្ចប់ែាំចណ្ើរកលាលតចៅកាល់ចកាះបាលី 

saya mendapat tawaran paket 

wisata ke bali (សាយ៉ា  ចលើលដាបា៉ា ត ់
តាវ៉ា ោ៉ា ល់ បា៉ា កិត េសីាតា ចគើ បាលី); 

memaketkan  

 /ចលើម៉ា កិតកាល់/់ v ចេេខចប:់ 
ខ្ុាំបាលចេេខចប់ចសៀេចៅលួយេាំលួលសក្មប់ ង 
saya memaketkan beberapa 

buku untuknya (សាយ៉ា  ចល៉ាម៉ា កតិកាល់ 
បឺបឺោបា៉ា  ប ៉ូគ៉ូ អ្ ុលទុកញ៉ា ) 

paksa /បា៉ា ក់សិ / v បងាាំ: គ្នត់បាលបងាាំឱ្យខ្ុាំជ៉ូល ង 
dia paksa saya untuk 

mengantarnya (ឌីយ៉ា  បា៉ា ក់សា សាយ៉ា  
អ្ ុលទុក ចលើង៉ា ល់តារ(r)ញ៉ា ); 
memaksa /ចលើម៉ា ក់សិ /  

v ការជក្លុញ: ខ្ុាំក្តូេដតជក្លញុកុមរឱ្យបរិចភាគ 
saya harus memaksa anak-

anak supaya mau makan (សាយ៉ា   
ហារុស(ស) ចលើម៉ា ក់សា អាណាក់-អាណាក់ 
ស ៉ូបា៉ា យ៉ា  ម៉ា េ ម៉ា កាល់); 
paksaan /បា៉ា ក់សាអាល/ n ការបងាិតបងាាំ: 
ការសលាចកើតចឡើងចដាយការបងាិតបងាាំលិលដែលក្តូេ
បាលចគ្នរពតាលចឡើយ
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janji diperoleh dengan 

paksaan tidak pernah 

mengikat (េាល់ជ់ី ឌិចពើរ(r)អ្៉ូចលះ ចឌើង៉ា ល់ 
បា៉ា ក់សាអាល ទីដាក់ ចពើរ(r)ណ្ះ ចលើងីកាត់); 
pemaksaan /ចពើម៉ា កស់ាអាល/  
n ការបងាិតបងាាំ: 
ចយើងគួរដតអាេទទួលពួកចគចៅចធវើការជាលួយគ្នន ចដា
យលិលមលការបងាិតបងាាំ kita harus bisa 

mendapatkan mereka untuk 

bekerja sama tanpa adanya 

pemaksaan (គីតា ហារ៉ាុស(ស) ប ៊ីសា 

លិលដាបា៉ា ត់កាល់ ចលើចរកា អ្ ុលទុក បឺចគើរ(r)េា 
សាម៉ា  តាល់បា៉ា  ចលើងហ្គូណាកាល់ បា៉ា ក់សាអាល); 
terpaksa /ចទើរ(r)បា៉ា ក់សិ / v បងាាំ; 
ក្តូេដត: ខ្ុាំក្តូេបាលបងាាំឱ្យចធវើតាលពាកយសាំែីរបស់គ្នត់ 
saya terpaksa mengikuti  

perkataannya (សាយ៉ា  ចទើរ(r)បា៉ា ក់សា 

ចលើងងុីគ៉ូទី ចពើរ(r)កាតាអាលញ៉ា ) 
paku /បា៉ា គ៉ូ/ n ក្កេក: ឳពុកក្តូេការដែកចគ្នល 

ayah memerlukan paku (អាយ៉ាះ 
ចលើចលើរ(r)ល៉ូកាល់ បា៉ា គ៉ូ); 
terpaku /ចទើរ(r)បា៉ា គ៉ូ/ v កក: 
កាដ ចខៀលចលះក្តូេបាលែុាំដែកចគ្នលជាប់យ៉ា ងមាំ  
 

 

papan itu terpaku dengan kuat 

(បា៉ា បា៉ា ល់់ អ្ុីទ៉ូ ចទើរ(r)បា៉ា គ៉ូ ចឌើង៉ា ល់ គ៉ូវ៉ា ត់) 
palang /បា៉ា ឡាាំង/ n របាាំង: 

របាាំងចបតុងជុាំេញិទីក្បណាាំងចលះចឌើលបីការពារអ្នកទ
សស  palang mengelilingi ruas 

balap untuk melindungi 

penonton (បា៉ា ឡាាំង ចលើចងើលីលីងុី រ៉ូវ៉ា ស ់

បាឡាប ់អ្ ុលទុក ចលើលីលឌ៉ូងុី ចពើណុ្លតលុ); 
-- merah /បា៉ា ឡាាំង ចលរះ/ កាកបាទក្កហ្ល: 
កាកបាទក្កហ្លគឺជាអ្ងគការសបបុរស palang 

merah adalah suatu 

organisasi sosial (បា៉ា ឡាាំង ចលរះ 
អាដាឡះ ស ៉ូវ៉ា ទ៉ូ អ្៉ូរហាា លីសាសុី ស៉ូសីុយ៉ា ល) 

palem /បា៉ា ឡឹល/ n ែ៉ូង: 
ចឌើលែ៉ូងច ះខោស់ដលលដទល pohon palem 

itu tinggi sekali (ប៉ា៉ូហ្ុល បា៉ា ឡិល អ្ុីទ៉ូ 
ទិងហ្គី សឺកាល)ី 

paling /បា៉ា លីង/ adv បាំផ្ុត; ណាស់: សាអ តបាំផ្តុ 
paling indah (បា៉ា លីង); 
berpaling /ចបើ(r)បា៉ា លិង/ v ដបរ: 
គ្នត់ដបរចៅមា ង ចឌើលបីឲ្យ ខ្ុាំបាល្ៃងកាត់ ia 

berpaling ke samping untuk 
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membiarkan saya lewat (អ្ុយី៉ា  
បឺរ(r)បា៉ា លិង ចគើសាាំពិង អ្ ុលទុក 
ចលើលប ៊ីយ៉ា រ(r)កាល ់សាយ៉ា  ចលវ៉ា ត់); 
memalingkan /ចលើម៉ា លិងកាល់់/  
v បាលដបរ: គ្នត់បាលដបរក៉ូលចសារចហ្ើយចបើកទវ រ 
dia memalingkan kunci dan 

membuka pintu (ឌយី៉ា  ចលើម៉ា លិងកាល់ 
គុលជី ដាល ់ចលើលប ៉ូកា ពិលទ៉ូ) 

palsu /បា៉ា ល់ស ៉ូ/ a ដកៃងកាៃ យ: 

គ្នត់បាលពាក់ពុកមត់ដកៃងកាៃ យ dia 

mengenakan kumis palsu (ឌយី៉ា  
ចលើចងើណាកាល់ គ៉ូលីស(ស) បា៉ា ល់ស ៉ូ); 
memalsukan /ចលើម៉ា ល់ស ៉ូកាល់/់   
v ដកៃងបលៃាំ: គ្នត់បាលដកៃងបលៃាំគណ្លីហ្ិរញ្ាេតា ុ
dia memalsukan rekening 

keuangan (ឌីយ៉ា  ចលើម៉ា ល់ស ៉ូកាល់ ដរ៉ាចគើលិង 
ចគើអ្ ៉ូវ៉ា ង៉ា ល់); 
pemalsuan /ចពើម៉ា ល់ស ៉ូវ៉ា ល់/  
n ការដកៃងបលៃាំ:  
ការដកៃងបលៃាំកាល់ដតខ្លៃ ាំងចឡើងៗចឌើលបីបាលក្បាក់េាំចល
ញ pemalsuan kian marak 

dilakukan untuk mencari 

untung (ចពើម៉ា ល់ស ៉ូវ៉ា ល គយី៉ា ល ម៉ា ោ៉ា ក់ 
ឌិឡាគ៉ូកាល ់អ្ ុលទុក លិលចរី អ្ ុលទងុ) 

palu /បា៉ា ល៉ូ/ n ញញួរ: 
ញញួរជាធលេតាចក្បើចឌើលបីែាំដែកចគ្នល palu 

biasanya digunakan untuk 

memukul paku (បា៉ា ល៉ូ ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  
ឌិហ្គូណាកាល ់អ្ ុលទុក ចលើល៉ា៉ូគុល បា៉ា គ៉ូ); 
memalu /ចលើម៉ា ល៉ូ/ v ចក្បើញញួរ: 
ជាងច ើចលះក្តូេបាលែាំដែកចគ្នលចពញលួយរចសៀល 

para tukang kayu itu memalu 

sepanjang sore (បា៉ា ោ៉ា  ទ៉ូកាាំង កាយ៉ូ អ្ុីទ៉ូ 
ចលើម៉ា ល៉ូ សឺបា៉ា ល់េាាំង ស៉ូចរ៉ា) 

paman /បា៉ា ម៉ា ល់/ n ព៉ូ: 
ព៉ូរបស់ខ្ុាំមលែាំចណ្ើរទសសលកិេចចៅសបាដ ហ្៍ចក្កាយ 

paman saya berkunjung 

minggu depan (បា៉ា ម៉ា ល់ សាយ៉ា  
បឺរ(r)គុលជុង លិងហ្គូ ចឌើបា៉ា ល់់) 

pamer  /បា៉ា ដល៉ារ(r)/ v បងា ញ: 

គ្នត់ក្គ្នល់ដតេង់បងា ញពីភាពខ្លៃ ាំង dia hanya 

sekedar ingin pamer kekuatan 

(ឌីយ៉ា  ហាញ៉ា  សឺចគើដារ(r) អ្ុីងិល បា៉ា ដលរ(r) 

ចគើគ៉ូវ ាំតាល់); 

memamerkan    

/ចលើម៉ា ដល៉ារ(r)កាល់/់ v បងា ញ: 
 ងក្គ្នល់ដតេង់បងា ញពីចក្គឿងអ្លងា រងេីរបស់ ង 
dia hanya ingin memamerkan 
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perhiasan barunya (ឌីយ៉ា  ហាញ៉ា  
អ្ុីងិល ចលើម៉ា ដល៉ារ(r)កាល ់ចពើរ(r)ហ្ុីយ៉ា សាល់ 
បារ៉ូញ៉ា ); 
pameran /បា៉ា ដល៉ាោ៉ា ល/់  n ការតាាំងពពិ័រណ្៍: 
ការតាាំងពិព័រណ្៍ចទលរបស់ ងលឹងក្តូេបាលក្បារពធ
ចធវើចឡើងោប់ៗចលះ pameran 

tunggalnya akan segera 

digelar (បា៉ា ដល៉ាោ៉ា ល់ ទុងហាា ល់ញ៉ា  អាកាល ់
សឺចហ្គើោ៉ា  ឌិចហ្គើឡារ(r)) 

pamit /បា៉ា លីត/ v លា: វគឺជាការលារបស់ខ្ុាំ ini 

adalah sebuah perpisahan 

untuk saya (អ្ុីលី អាដាឡះ សឺប ៉ូវ៉ា ស(់ស) 

ចពើរ(r)ពីសាហាល់ អ្ ុលទុក សាយ៉ា ) 
pamor  /បា៉ា ល៉ារ(r)/  n កតិតិ ល: 

កិតតិ លគ្នត់បាលរីកសុះសាយ 

ចហ្ើយក្គប់គ្នន ចៅកនុងក្កងុបាលសាគ ល់គ្នត់ 
pamornya menyebar dan 

semua orang di kota 

mengenalnya (បា៉ា ល៉ា៉ូរ(r)ញ៉ា  
ចលើលចញើបារ(r) ដាល ់សឺល៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង ឌិ ក៉ូតា 

ចលើចងើណាល់ញ៉ា ) 
pana, terpana /ចទើរ(r)បា៉ា ណ្ិ /  

v ភ្ាក់ចផ្អើល: 
ខ្ុាំបាលភ្ាក់ចផ្អើលចពលចលើលការបងា ញចលះ 

saya terpana melihat 

pertunjukannya (សាយ៉ា  
ចទើរ(r)បា៉ាណា ចលើលីហាត់ 
ចពើរ(r)ទុលជុគកាល់ញ៉ា ) 

panah /បា៉ា ណ្ះ/ n ក្ពួញ: 
ធនូចលះអាេបាញ់ក្ពួញបាលោប់រយដល៉ាក្ត busur 

tersebut bisa menembak 

panah lebih dari seratus 

meter (ប ៉ូស ៉ូរ(r) ចទើរ(r)សឺប ុត ប ៊ីសា 

ចលើដលលបាក់ បា៉ា ណ្ះ ចលើប  ះ ដារី សឺោ៉ា ទុស(ស) 

ដល៉ាចទើរ(r)); 

memanah /ចលើម៉ា ណ្ះ/ v បាញ់ក្ពួញ: 
បាញ់ក្ពួញេាំចគ្នលចៅ memanah tepat 

sasaran (ចលើម៉ា ណ្ះ ចទើបា៉ា ត់ សាសាោ៉ា ល)់; 
panahan  /បា៉ាណាហាល់់/n បាញ់ក្ពួញ: 
ការបាញ់ក្ពួញ លិង ទាំ ក់ទាំលងរបស់វ 
ជាលួយលឹងចហ្គលអ្៉ូឡាាំពិេ panahan dan 

hubungannya dengan 

olimpiade (បា៉ាណាហាល់ ដាល ់ហ្ ៉ូប ៉ូង៉ា ល់ញ៉ា  
ចឌើង៉ា ល់ អ្៉ូលីលពីយ៉ា ចឌើ) 

panas /បា៉ាណាស់(s)/ 1 n ចៅត :  
ចៅដ លឹងចធវើឲ្យដសបកចយើងកាល់ដតចមេ  panas 

akan membuat kulit kita 

terlihat semakin hitam 
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(បា៉ាណាស់(ស) អាកាល់ ចលើលប ៉ូវ៉ា ត់ គុលីត គីតា 

ចសើម៉ា គិល ចទើរលីហាត់ ហ្ីតាាំ); 2 a ចៅដ : 
អាកាសធាតុ ចៅដ  udara panas (អ្ ៉ូដាោ 
បា៉ាណាស់(s)); 

memanas /ចលើម៉ា ណាស់(s)/  v ចឡើង កាំ 
ចៅ: ទឹកលឹងចឡើងកាំចៅ 
ក្បសិលក្តូេបាលដាាំកនុងសីតុណ្ា ភាពចលើសពី៧០ចឌើក្ក 
air akan memanas jika 

dipanaskan dalam suhu di 

atas 70 derajat (អាយីររ(r) អាកាល់ 
ចលើម៉ា ណាស់(ស) ជិកីា ឌិបា៉ា ណាសាា ល់ ដាឡាាំ 
ស ៉ូហ្ ៉ូ ឌិអាតាស(់ស) ទ៉ូជ៉ូ ព៉ូលុះ ចឌើោ៉ា េាត)់; 
pemanas /ចពើម៉ា ណាស់(s)/   

n 1 ែបកាំចៅ: ែបកាំចៅក្តូេដតកាំចត់ចលចោគ 
pemanas botol susu haruslah 

steril (ចពើម៉ា ណាស (ស) ប៉ូតុល ស ៉ូស ៉ូ 
ហារុស(ស)ឡះ ចសទរីល); 2 កចដដ ; ម៉ា សុីល 
កចដដ : ម៉ា សុីល កចដដ  ចៅ កនុង ផ្ទះ ចយើង ខ្ុាំ បាល 
ខ៉ូេ ចហ្ើយ pemanas di rumah 

kami rusak (ចពើម៉ា ណាស់(s) ឌី រ៉ូម៉ា ស ់

កាល ីរ៉ូសាក់); 
pemanasan /ចពើម៉ា ណាសាល់/ 
n កាំចៅសាេ់ែុាំ:  
បណាដ កីឡាករចធវើការកាំចៅសាេ់ែុាំលុលចពល ក្បកួត  

para atlet melakukan  

pemanasan sebelum 

bertanding (បា៉ា ោ៉ា  អាទៃីត ចលើឡាគ៉ូកាល ់
ចពើម៉ា ណាសាល់ សឺបឺលុល បឺរ(r)តាលឌិង) 

panau /បា៉ា ចៅ/ n ចសើរដសបក: ដកអលអាេជា 
ល៉ូលចហ្តុចធវើឲ្យ ចសើរដសបក kuman 

adalah kemungkinan 

penyebab panau (គ៉ូម៉ា ល់ អាដាឡះ 
ចគើលុងគីណាល់ ចពើលចញើបាប់ បា៉ា ណ្ចិ ) 

pancang /បា៉ា ល់់ចាំង/ n សសរទក្ល: 
សាំណ្ង់សាោ លក្តូេការសសរទក្ល ចឌើលបីឲ្យរឹងមាំ 
pembangunan jembatan 

membutuhkan pancang 

sebagai penguat (ចពើលបាង៉ូណាល់ 
េឺលបាតាល ់ចលើលប ៉ូទុះកាល ់បា៉ា ល់ចាំង សឺបាន្ហ្គ 
ចពើង៉ូវ៉ា ត់) 

pancar, memancar /ចលើម៉ា ល់់ចរ(r)/  
v បចញ្ចញពលៃឺ: បចញ្ចញពលៃ ឺចៅចពលដែល មល 
ចក្គ្នះថាន ក់ memancar saat ada 

bahaya (ចលើម៉ា ល់ចរ(r) សាអាត់ អាដា 

បាហាយិ៉ិា  ); 

memancarkan   

/ចលើម៉ា ល់់ចរ(r)កាល់់/ v បចញ្ចញពលៃឺ: 
ចៅចពលដែលេរលតអ្គគីសលី ្ៃងកាត់ក្បព័លធចហ្គស 

ច ះចហ្គស លឹងបចញ្ចញពលៃឺ
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ketika arus listrik berpapasan 

dengan gas, maka gas akan 

memancarkan cahaya (ចគើទីកា 

អារុស(ស) លីន្តសទីក បឺរ(r)បា៉ា បា៉ា សាល់ ចឌើង៉ា ល់ 
ហាា ស(់ស) ម៉ា កា ហាា ស(់ស) អាកាល់ 
ចលើម៉ា ល់ចរ(r)កាល ់ចហាយ៉ា ); 
pancaran /បា៉ា ល់់ចោ៉ា ល/់n ដេងចាំង: 
ពលៃឺដេងចាំងរបស់វចធវើឲ្យរណ្ដ ាំែួងេិតតរបស់ខ្ុាំ 
pancaran auranya 

menenangkan hati saya 

(បា៉ា ល់់ចោ៉ា ល់ ចអាេោ៉ា ញ៉ា  ចលើលឺណាាំងកាល់ ហាទ ី
សាយ៉ា ); 
pemancar /ម៉ា ល់់ចរ(r)/ n បញ្ជូល: 
បញ្ជូលេរលតអ្គគីសលី pemancar listrik 

(ចពើម៉ា ល់ចរ(r) លីន្តសទីគ); 
terpancar /ចទើរ(r)បា៉ា ល់់ចរ(r)/   
v បចញ្ចញ: កាំចៅ លិង ពលៃឺ 
ក្តូេបាលបចញ្ចញចដាយក្ពះអាទិតយ panas 

dan cahaya terpancar oleh 

matahari (បា៉ាណាស់ ដាល់ ចហាយ៉ា  
ចទើរ(r)បា៉ា ល់់ចរ(r) អ្៉ូចលះ ម៉ា តាហារី) 

panci /បា៉ា ល់ជ/ី n ខទះ: ខទះ េលអិល អាហារ 
panci masak (បា៉ា ល់ជី ម៉ា សាក់) 

pancing /បា៉ា ល់់ជិង/ n សលទួេ: 
ឳពុកចប់ក្តីចដាយចក្បើសលទួេ ayah 

menangkap ikan 

menggunakan pancing (អាយ៉ាះ 
ចលើណាាំងកាប ់អ្ុីកាល់ ចលើងហ្គូណាកាល់ បា៉ា ល់ជងិ); 
memancing /ចលើម៉ា លជ់ិង/ v សទួេ: 
អ្នកចលសាទចលសាទក្តីចពលោក្តី nelayan 

memancing ikan pada malam 

hari (ចលើឡាយ៉ា ល់ ចលើម៉ា ល់ជិង អ្ុីកាល់ បា៉ា ដា 

ម៉ា ឡាាំហារី); 
pancingan /បា៉ា ល់់ជីង៉ា ល់់/ n សលទួេ: 
សលទួេជាឧបករណ្៍ដែលក្តូេបាលចក្បើក្បាស់ 
ចដាយអ្នកចលសាទ ចៅចពលសទួេ pancingan 

adalah peralatan yang 

digunakan oleh nelayan saat 

memancing (បា៉ា ល់ជីង៉ា ល់ អាដាឡះ 
ចពើោ៉ា ឡាតាល់ យុាំង ឌិហ្គូណាកាល់ អ្៉ូចលះ 
ចលើឡាយ៉ា ល់ សាអាត់ ចលើម៉ា ល់ជងិ); 
terpancing   

/ចទើរ(r)បា៉ា ល់ជិង/ v សទួេបាល: 
ក្តីធាំច ះក្តូេបាលសទួេបាល ចដាយ អ្នក ចលសាទ 
ikan besar itu terpancing oleh 

nelayan (អ្ុីកាល់ ដបសារ(r) អ្ុីទ៉ូ 
ចទើរ(r)បា៉ា ល់ជិង អ្៉ូចលះ ចលឡាយ៉ា ល់)
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pancur, pancuran /បា៉ា ល់់ជ៉ូោ៉ា ល/  
n ទឹកផ្ទា  ៉ូក: ចកេងៗង៉ូតទឹកចក្កាលទឹកផ្ទា  ៉ូក 
anak-anak mandi di bawah 

pancuran (អាណាក់-អាណាក់ ម៉ា ល់ឌ ិឌិ 
បាេ៉ាះ បា៉ា ល់ជ៉ូោ៉ា ល) 

pandai /បា៉ា ល់់ន្ែ/ a ោៃ ត: 
ក្តូេដតោៃ តកនុងការចយលុយរបស់អ្នក 
berpandai-pandailah 

memakai uang Anda 

(បឺរ(r)បា៉ា ល់់ន្ែ-បា៉ា ល់់ន្ែឡះ ចលើម៉ា ន្ក អ្ ៉ូវុាំង 
អាល់ែិ ); 
kepandaian  /ចគើបា៉ា ល់់ន្ែយ៉ា ល់់/  
n ភាពោៃ តន្េ 

pandang /បា៉ា ល់់ដាាំង/ v រកចលើល: 
ខ្ុាំចលើល រីមន ក់ច ះ លិលដាក់ដភនក saya 

pandang wanita itu tanpa 

berkedip (សាយ៉ា  បា៉ា ល់ដាាំង វ៉ា លីតា អ្ុទី៉ូ 
តាល់បា៉ា  បឺរ(r)ចគើឌិប); 
berpandang-pandangan  

/បឺរ(r)បា៉ា ល់់ដាាំង-បា៉ា ល់់ដាង៉ា ល់/់  
v ចលើលចៅគ្នន ចៅេិញចៅលក:  

 

ពួកចគចលើលគ្នន ចៅេញិចៅលក mereka 

saling berpandang-

pandangan (ចលើចរកា សាលិង 
បឺរ(r)បា៉ា ល់ដាាំង-បា៉ា ល់ដាង៉ា ល់); 
memandang   

/ចលើម៉ា ល់ដាាំង/ v ចលើលចៅ: ខ្ុាំអ្ងគុយចៅមត់ច្នរ 
ក្កចលកចលើលចៅភាពក្សស់សាអ តរបស់សលុក្ទ 
saya duduk di tepi pantai 

sambil memandang keindahan 

lautnya (សាយ៉ា  ឌ៉ូឌុគ ឌិចទើពី បា៉ា ល់ន្ត 
សាាំប ៊ីល ចលើម៉ា ល់ដាាំង ចគើអ្ុីលដាហាល់ ឡាអ្ ុតញ៉ា ); 
memandangi   

/ចលើម៉ា ល់ដាាំងុី/ v ចលើល: គ្នត់ក្កចលកចលើលខ្ុាំរហ្៉ូត 
dia terus memandangi saya 

(ឌីយ៉ា  ចទើរុស(ស) ចលើម៉ា ល់ដាងុី សាយ៉ា ); 
pandangan /បា៉ា ល់់ដាង៉ា ល់់/  
n ទសសលីយភាព: ទសសលីយភាពដែលរណ្ដ ាំែងួេិតត 
pandangan yang menggoda 

hati (បា៉ា ល់ដាង៉ា ល់ យុាំង ចលើងហ្ាូដា ហាទី); 
pemandangan   

/ចពើម៉ា ល់ដាង៉ា ល់់/ n ទសសលីយភាព: 
ទសសលីយភាពែ៏អ្សាច រយ pemandangan 

yang menakjubkan (ចពើម៉ា ល់ដាង៉ា ល់ 
យុាំង ចលើណាក់ជុបកាល់);
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terpandang   

/ចទើរ(r)បា៉ា ល់់ដាាំង/v មលទសសលេិស័យ: 
អ្នកែឹក ាំដែលមលទសសលេស័ិយទ៉ូលាំទ៉ូលាយ លិង 
ដេងោង យ pemimpin yang 

bijaksana dan terpandang 

(ចពើលិលពិល យុាំង ប ៊ីេាកស់ាណា ដាល ់
ចទើរ(r)បា៉ា ល់ដាាំង) 

pandu /បា៉ា ល់ឌ៉ូ/v ដណ្ ាំ: 
ខ្ុាំដណ្ ាំគ្នត់កនុងការចធវើការងរ saya pandu 

dia dalam mengerjakan tugas 

(សាយ៉ា  បា៉ា ល់ឌ៉ូ ឌីយ៉ា  ម៉ា ឡាាំ ចលើចងើរ(r)េាកាល់ 
ទ៉ូហាា សិ(់ស)); 

memandu /ចលើម៉ា ល់ឌ់៉ូ/ v ដណ្ ាំ: 
ខ្ុាំដណ្ ាំអ្នកចទសេរណ្៍ចៅក្បាសាទប៉ូរ៉ូបួែួរ 
saya memandu wisatawan di 

candi borobudur (សាយ៉ា  ចលើម៉ា លឌ់៉ូ 
េសីាតាវ៉ា ល់ ឌិ ចល់ឌិ ប៉ូរ៉ា៉ូប ៉ូឌ៉ូរ(r)); 

panduan /បា៉ា ល់់ឌ៉ូវ៉ា ល់/ n ដណ្ ាំ: 
លគគុចទសក៍ក្តូេបាល បចងាើត 
ចឡើងសក្មប់ជាឧបករណ្៍ លិង បណាដ ញ ចឌើលបីឲ្យ 
ក្សត ីដសវងយល់ពីបចេចកេទិា panduan ini 

dibangun untuk memberikan 

alat dan komunitas bagi 

perempuan untuk memahami  

teknologi (បា៉ា ល់់ឌ៉ូវ៉ា ល អ្ុលីី ឌិបាងុល អ្ លុទុក 
ចលើលបឺរីកាល់ អាឡាត ់ដាល ់ក៉ូល៉ា៉ូលីតាស់(ស) បាហ្គី 
ចពើរឹលព៉ូវ៉ា ល់ អ្ ុលទុក ចលើម៉ា ហាាំលី តកិណ្៉ូ ឡូហ្គ)ី; 
pemandu /ចពើម៉ា ល់ឌ៉ូ/ n ដណ្ ាំ: 
លគគុចទសក៍ចទសេរណ្៍ច ះចធវើងយក្សួលខ្លៃ ាំងណា
ស់ pemandu wisata itu sangat 

menyenangkan (ចពើម៉ា លឌ៉ូ េសីាតា អ្ុីទ៉ូ 
សាងត់ ចលើលចញ៉ាណាាំងកាល់); 

~ acara /ចពើម៉ា ល់់ឌ៉ូ 
អាចោ៉ា /  អ្នកែឹក ាំកលេេិធ:ី 
អ្នកែឹក ាំកលេេធិីច ះចធវើឲ្យអ្នកទសស ចសើេសបា
យ pemandu acara itu 

membuat para penonton 

tertawa (ចពើម៉ា ល់ឌ៉ូ អាចោ៉ា  អ្ុីទ៉ូ ចលើលប ៉ូវត់ 
បា៉ា ោ៉ា  ចពើណុ្លតុល ចទើរ(r)តាវ៉ា ); 

~ wisata  /ចពើម៉ា ល់ឌ់៉ូ េីសាតា/ ល គគ ុចទស 
ក៍ ចទសេរណ្៍: លគគុ ចទស ក៍ 
ចទសេរណ្៍ទទួលបាល ការចហាះចហ្ើរ 
ចដាយឥតគិតន្ងៃ pemandu wisata 

mendapat fasilitas 

penerbangan gratis (ចពើម៉ា ល់ឌ៉ូ 
េសីាតា ចលើលដាបា៉ា ត់ ហាវ សុីលីតាស់(ស)  

ចពើណ្ឺរ(r)បាងង៉ា ល់ ក្ហាា ទិស(ស))
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panen /បា៉ា ណ្ិល/ n ការក្បល៉ូលផ្ល: 
កសិករបោជ័យកនុង ការ ក្បល៉ូលផ្ល ចដាយសារ 
ដត ចក្គ្នះទឹកជាំលល់ petani gagal 

panen akibat banjir bandang 

(ចពើតាលី ហាា ហាា ល់ បា៉ា ណ្ិល អាគីបាត់ 
បាល់ជីរ(r) បាល់ដាាំង); 
memanen /ចលើម៉ា ណ្ិល/  
v ការក្បល៉ូលផ្ល: កនុងរែ៉ូេសៃឹកច ើក្ជះុចលះ 
ក្គួសារ លិង ខ្ុាំ លងឹចប់ចផ្ឌើលក្បល៉ូលផ្ល 
selama  

musim gugur ini, saya dan 

keluarga saya akan mulai 

memanen tanaman kami 

(សឺឡាម៉ា  ល៉ូសុីល ហ្គូហ្គូរ(r) អ្ុីលី សាយ៉ា  ដាល ់
ចគើល៉ូវ៉ា រ(r)ហាា  សាយ៉ា  អាកាល់ ល៉ា៉ូន្ឡ ចលើម៉ា ណ្ិល 
តាណាាំម៉ា ល់ កាល)ី 

pangan /បុាាំង៉ា ល់/់ n អាហារ: 
ភាន ក់ងរភសតុភារកាំពុងពាយលបាំចពញតក្លូេការ 
អាហារ របស់ក្បជាពលរែឋ Bulog 

berusaha mencukupi 

kebutuhan pangan warganya 

(ប ៉ូឡក ់បឺរ(r)រ៉ូសាហា ចលើលជ៉ូគ៉ូពី ចគើប ៉ូទ៉ូហាល់ 
បា៉ា ង៉ា ល់ វ៉ា រ(r)ហាា ញ៉ា ) 

panggang /បុាាំងហាា ាំង/ v លីង; ែុត: 
អ្ងគុយចលើច្នរសលុក្ទ អ្លជាលួយ ការ ញុាំ ក្តីែតុ 
duduk di tepi pantai sambil  

memakan ikan panggang 

(ឌ៉ូឌុគ ឌិ ចទើពី បា៉ា ល់់ន្ត សាាំប ៊ីល ចលើម៉ា កាល់ 
អ្ុីកាល់ បុាាំងហាា ាំង); 
memanggang  /ចលើមុាំងហាា ាំង/  
v ច្អើរសាេ់: ចយើងច្នើរក្តីចៅចលើភនក់ចភៃើង kami 

memanggang ikan di api 

unggun (កាល ីចលើមុាំងហាា ាំង អ្ុីកាល់ ឌិ អាព ី
អ្ ៉ូងហ្គុល); 
panggangan  /បុាាំងហាា ង៉ា ល់/ n ែុត: 
ែុតដែល លិល ចសេើរសាេ់  
panggangan yang kurang 

merata (បុាាំងហាា ាំងង៉ា ល់ យុាំង គ៉ូោុាំង 
ចលើោ៉ា តា); 

pemanggang   

/ចពើមុាំងហាា ាំង/ n ែតុ: អាាំងជាតក្លូេការចាំបាេ់ 
ចឌើលបីចធវើសាចត sebuah pemanggang 

diperlukan untuk membuat 

sate (សឺប ៉ូេ៉ាះ ចពើមុាំងហាា ាំង ឌិចពើរ(r)ល៉ូកាល់ 
អ្ ុលទុក ចលើលប ៉ូវត់ សាចត); 

panggil, memanggil /ចលើមុាំងហ្គីល/  

v ចៅ: គ្នត់បាលចៅ ចហ្ើយ ឲ្យ អ្វីលា៉ា ងែល់ខ្ុាំ  
dia memanggil dan  

memberiku sesuatu (ឌីយ៉ា  
ចលើមុាំងហ្គីល ដាល ់ចលើលបឺរីគ៉ូ សឺស ៉ូវ៉ា ទ៉ូ);
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memanggil-manggil   

/ចលើមុាំងហ្គីល មុាំងហ្គីល/ v ចៅ: 
សចលៃងចៅខ្ុាំមលក្បភពលកពី ខ្លងចក្ៅផ្ទះ 
suara yang memanggil-

manggilku berasal dari luar 

rumah (ស ៉ូវ៉ា ោ៉ា  យុាំង ចលើមុាំងហ្គីល-

មុាំងហ្គីលគ៉ូ បឺោ៉ា សាល់ ដារី ល៉ូវ៉ា រ(r) រ៉ូល៉ាះ); 
panggilan /បុាាំងហ្គីឡាល/់n ការចៅរបស:់ 
ការចៅចឌើលបីបាំចពញកាតពវកិេច panggilan 

tugas (បុាាំងហ្គីឡាល់ ទ៉ូហាា ស់); 
terpanggil /ចទើរ(r)បុាាំងហ្គីល/  

v បាលចៅ: បាលចៅចឌើលប ីផ្ដល់ចសវកលេ 
terpanggil  

untuk melayani (ចទើរ(r)បុាាំងហ្គីល 

អ្ ុលទុក ចលើឡាយ៉ា លី) 

panggul /បុាាំងហ្គុល/ n ្អឹងក្តគ្នក: 
ការ ឺ្អឹងក្តគ្នក ភាគចក្េើល ចកើត មល េាំចពាះ 
លលុសសក្ស ីnyeri panggul lebih 

sering terjadi pada wanita (ចញើរី 
បុាាំងហ្គុលចលើប ៊ីះ សឺរីង ចទើរ(r)េាឌិ បា៉ា ដា 

វ៉ា លីតិ ); 
memanggul /ចលើមុាំងហ្គុល/  

v លីចលើសាេ : គ្នត់លីច ើចលើសាេ យកចៅផ្ទះ  

dia memanggul kayu untuk 

dibawa pulang (ឌីយ៉ា  ចលើមុាំងហ្គុល 

កាយ៉ូ អ្ ុលទុក ឌិបាវ៉ា  ព៉ូឡាាំង) 
panggung /បុាាំងហ្គងុ/ n ចេទិការ: 

ចេទិការធាំទ៉ូលាយណាស់ជាលួយលឹងពលៃឺចភៃើងពណ័្៌េ
ក្លះុែ៏ក្សស់សាអ ត panggung itu 

sangat megah dengan lampu 

sorot yang berwarna-warni 

(បុាាំងហ្គុង អ្ុីទ៉ូ សាង៉ា ត់ ចលើហ្ាះ ចឌើង៉ា ល់ ឡាាំព៉ូ 
ស៉ូរ៉ាុត យុាំង បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណា-វ៉ា រ(r)លី) 

pangkal /បុាាំងកាល់/ n ល៉ូលដាឋ ល: 
កាប់ច ើពីគល់វ memotong pohon 

dari pangkalnya (ចលើល៉ា៉ូតុង ប៉ា៉ូហ្ុល ដារី 
បុាាំងកាល់ញ៉ា ); 

berpangkal   

/បឺរ(r)បុាាំងកាល់/ v ក្បភព: 
សចលៃងច ះែ៉ូេជាមលក្បភពលកពីខ្លងចក្ៅបលទប់ 
suara itu tampaknya 

berpangkal dari luar ruangan 

(ស ៉ូវ៉ា ោ៉ា  អ្ុីទ៉ូ តាាំបា៉ា ក់ញ៉ា  បឺរ(r)បុាាំងកាល់ ដារី 
ល៉ូវ៉ា រ(r) រ៉ា៉ូវ៉ា ងង៉ា ល់); 
pangkalan /បុាាំងកាឡាល/់ n ល៉ូលដាឋ ល:  
ល៉ូលដាឋ លទហា លសមង ត់ 
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pangkalan militer yang 

tersembunyi (បុាាំងកាឡាល លីលីចទើរ(r) 

យុាំង ចទើរ(r)សឹលប ៉ូញុ)ី 
pangkas /បុាាំងកាស់(s)/ v កាត:់ កាត់ ចហ្ើយ 

បិទ pangkas dan tempel 

(បុាាំងកាស់(ស) ដាល ់ដតលដពល); 

memangkas  /ចលើមុាំងកាស់(s)/  

v កាត:់ ចយើងបាល កាត់ចឌើលច ើក្គឹះសាេ ស់ 
kami memangkas pohon natal 

(កាល ីចលើមុាំងកាស់(ស) ប៉ា៉ូហ្ុល ណាតាល់) 

pangkat /បុាាំងកាត/់ n េាំណាត់ថាន ក:់ 
គ្នត់លិលមលតាំដណ្ងក្គប់ក្គ្នល់ ចឌើលប ីចឡើង លក  
កាល់តួ ទីច ះចទ dia tidak 

mempunyai pangkat yang 

cukup untuk menempati posisi 

itu (ឌយី៉ា  ទីដាក់ ចលើលព៉ូន្ញ៉ា បុាាំងកាត់ យុាំង  
ជ៉ូគុប អ្ ុលទកុ ចលើណ្ឹលបា៉ា ទី ប៉ា៉ូសុីសីុ អ្ុីទ ៉ិូ); 
berpangkat   

/បឺរ(r)បុាាំងកាត/់ v េាំណាត់ថាន ក់; 
ទួ ទីខោង់ខោស:់ អ្នក ដែល កាល់ តាំដណ្ងសាំខ្លល ់
លឹង មល អ្ាំណាេខ្លៃ ាំ លិល ខ្លល  seseorang 

yang berpangkat akan 

memiliki banyak kuasa  

(សឺអ្៉ូោុាំង យុាំង បឺរ(r)បុាាំងកាត់ អាកាល់ 
ចលើលីលីគី បាញ៉ា ក់ គ៉ូវ៉ា សិ ); 

kepangkatan /ចគើបុាាំងកាតាល/់  
n ថាន ក់ន្ល: ថាន ក់ន្លដាយបាលកាៃ យជាចមទលភាព 
របស់សមជិកលក្លត ីmedali 

kepangkatan menjadi 

kebanggan para anggota 

perwira (ចលើដាលី ចគើបុាាំងកាតាល់ លិលេាឌិ 
ចគើបាាំងហាា អាល បា៉ា ោ៉ា  អាាំងហ្ាូតា ចពើរ(r)េោី៉ា ) 

pangku, memangku /ចលើមុាំងគ៉ូ/ v ចៅៃ : 
ន្តសត ីអ្ងគុយចលើចៅអ្ីដាក់ក៉ូលដែលកាំពុងញុាំ ចលើចៅៃ  
perempuan itu duduk di kursi 

memangku anaknya yang 

sedang makan (ចពើចរីលព៉ូវ៉ា ល អ្ុទី៉ូ ឌ៉ូឌុគ 
ឌិគ៉ូរ(r)សុ ីចលើមុាំងគ៉ូ អាណាក់ញ៉ា  យុាំង សឺដាាំង 
ម៉ា កាល់); 
pangkuan /បុាាំងគ៉ូវ៉ា ល់/់ n ចៅៃ : 
ក៉ូលច ះអ្ងគុយចលើចៅៃ មដ យវ anak itu  

duduk di pangkuan ibunya 

(អាណាក់ អ្ុីទ៉ូ ឌ៉ូឌុគ ឌិ បុាាំងគ៉ូវ៉ា ល់ អ្ុីប ៉ូញ៉ា ) 
panik /បា៉ា ល់ិគី/ a ការភ័យសៃល់ចសាៃ : 

មដ យបាលភ័យសៃល់ចសាៃ ចពលច ើញអ្ណាដ តចភៃើង  
ចៅេន្តងា ល ibu panik saat melihat 

api yang berkobar di dapur
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(អ្ុីប ៉ូ បា៉ា លិគ សាអាត់ ចលើលីហាត់ អាព ីយុាំង 
បឺរ(r)ក៉ូបារ(r) ឌិ ដាព៉ូរ(r)); 

kepanikan /ចគើបា៉ា ល់ិកីាល/់  
n ការភ័យសៃល់ចសាៃ : ការភ័យសៃល់ចសាៃ របស់ 
ក្បជាពលរែឋ ប ទ ប់ ពី ែងឹ ថា តន្លៃ ចក្បង 
ចឡើងន្ងៃ kepanikan menakuti 

warga setelah mengetahui 

harga minyak naik (ចគើបា៉ា លីកាល់ 
ចលើណាគ៉ូទី វ៉ា រ(r)ហាា  សឺចទើឡះ ចលើចងើតាហ្ ៉ូេ ី
ហារ(r)ហាា  លីញ៉ា ក់ ណាអ្ុីក) 

panjang /បា៉ា ល់់េាាំង/ a ជាយ៉ូរលកចហ្ើយ: ខ្ុាំ 
បាល ចឌើរ តាល បចណាដ យ ផ្ៃូេែ៏ដេងអ្ ៃ យ saya 

menyusuri jalan yang panjang 

(សាយ៉ា  ចលើញ៉ាូស ៉ូរី េាឡាល់ បា៉ា ល់េាាំង); 

-- akal /បា៉ា ល់េាាំង អាកាល់/ 

គាំលិតគតិដេងោង យ: ក៉ូលទលាយត៉ូេលួយ 
ដែលមលគាំលិត គតិដេងោង យ sebuah  

dongeng kancil yang memiliki 

akal panjang (សឺប ៉ូវ៉ា ស់(ស) ែ៉ូដង៉ាង 
ចគើជីល យុាំង ចលើលលីលីគី អាកាល់ បា៉ា ល់េាាំង); 
-- umur /បា៉ា ល់េាាំង អ្ ៉ូល៉ូរ(r)/ អាយុដេង:  
ចលាកតាខ្ុាំ អាយុដេងណាស់ 

ឥឡូេចលះគ្នត់មលអាយុ៩០ោន ាំចហ្ើយ 

kakek saya panjang umur, kini 

sudah berumur 90 tahun (កាកិក 
សាយ៉ា  បា៉ា ល់េាាំង អ្ ៉ូល៉ូរ(r) គីលី ស ៉ូែះ 
បឺរ(r)អ្ ៉ូរល៉ូរ(r) សឹលប ៊ីឡាល់ព៉ូល៉ូ តាហ្ ុល); 
berkepanjangan   

/បឺរ(r)ចគើបា៉ា ល់់េាង៉ា ល់់/ v អ្៉ូសប ៃ យ: រែ៉ូេក្បាាំង 
បាល អ្៉ូសប ៃ យ យ៉ូរ musim kemarau 

yang berkepanjangan (ល៉ា៉ូសុីល 
ចគើម៉ា ចោ៉ា េ យុាំង បឺរ(r)ចគើបា៉ា ល់េាង៉ា ល់); 

memanjang /ចលើម៉ា ល់េាាំង/  
v ចធវើឲ្យដេង: ពុះដផ្ៃច ើបចណាដ យ ចហ្ើយ 
យកក្គ្នប់វចេញ membelah buah 

memanjang dan buang bijinya 

(ចលើលបឺឡះ ប ៉ូវ៉ា ស(់ស) ចលើម៉ា ល់េាាំង ដាល ់ប ៉ូវុាំង 
ប ៊ីជីញ៉ា ); 

sepanjang /សឺបា៉ា លេ់ាាំង/  
a ចៅតាលបចណាត យ: ចៅតាលបចណាដ យផ្ៃូេ  
ខ្ុាំលិលបាលច ើញ យលយលតចផ្សងចទៀតចទ 
sepanjang jalan saya tidak 

melihat pengendara lain 

(សឺបា៉ា ល់េាាំង ចឡាល ់សាយ៉ា  ទីដាក់ ចលើលីហាត់ 
ចពើងចងើលដាោ៉ា  ឡាអ្ុីល) 

panjar /បា៉ា ល់េារ(r)/ n ដបយងដេក: 
ឳពុកដបងដេកលុយលួយេាំលលួ ចឌើលបីទិញផ្ទះ
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ayah panjar sejumlah uang 

untuk membeli rumah (អាយ៉ាះ 
បា៉ា ល់េារ(r) សឺជ៉ូលឡះ អ្ ៉ូវាំង ចលើលបឺល ីរ៉ូល៉ាះ) 

panjat, memanjat /ចលើម៉ា ល់េាត/់  
v ចឡើង: 
បុរសេ័យចកេងមន ក់បាលចឡើងក្ចាំងងេចចទលួយយ៉ា ង
កាៃ ហាល seorang pemuda 

memanjat sebuah tebing 

dengan beraninya (សឺអ្៉ូោុាំង ចពើល៉ា៉ូដា 

ចលើម៉ា ល់េាត់ សឺប ៉ូវ៉ា ស ់ចទើប  ង ចឌើង៉ា ល់ បឺោ៉ា លញី៉ា ) 
pantai   /បា៉ា ល់់ន្ត/ n ច្នរ: ពួកចយើង 

លាំដហ្រកាយចៅតាលច្នរ kami berlibur 

di pantai Pangandaran (កាល ី
បឺរ(r)លីប ៉ូរ(r) ឌិ បា៉ា ល់់ន្ត បុាាំង៉ា ល់ដាោ៉ា ល់) 

pantang /បា៉ា ល់់តាាំង/ v ហាលឃ្លត:់ 
េាប់ហាលឃ្លតល់ិលឲ្យ ក្សឡាញ់លតិតរួលការងរ 
aturan pantang berkencan 

dengan rekan kerja (អាទ៉ូោ៉ា ល់  
បា៉ា ល់តាាំង បឺរ(r)កិលចាំង ចឌើង៉ា ល់ ចរ៉ាកាល ់
ចគើរ(r)េា); 

berpantang  /បិរឺ(r)បា៉ា ល់តាាំង/  
v បញ្ឈប់: អ្នកក្តូេបញ្ឈប់  
ពិសារជាតិអាល់កុល Anda harus tetap 

berpantang dari alkohol 

 (អាលដា ហារ៉ាុស(ស) តឹតាប់ បឺរ(r)បា៉ា ល់តាាំង 
ដារី អាល់ក៉ូហ្ុល); 

pantangan /បា៉ា ល់តាង៉ា ល/់ n ទទួលទល: 
យកលអ អ្នក ក្តូេចជៀសវង ការញុាំ អាហារ ដែល 
ចធវើ ឲ្យ ប៉ាះពាល់ែល់សុខភាព sebaiknya 

Anda menghindari pantangan 

makanan yang merugikan 

kesehatan (សឺបាអ្ុីកញ៉ា  អាលដា 

ចលើងហ្ុីលដារី បា៉ា ល់តាង៉ា ល ម៉ា កាណាល់ យុាំង 
ចលើរ៉ូហ្គីកាល ់ចគើសីហាតាល់) 

pantas /បា៉ា ល់តាស់(s)/ a សល; ក្តឹលក្តូេ: 
គ្នត់ស័កដិសល លឹងទទួលបាល វ dia pantas 

mendapatkannya (ឌីយ៉ា  បា៉ា ល់តាស 

លិលដាបា៉ា ត់កាល់ញ៉ា ) 

pantat /បា៉ា ល់តាត/់ n ក្តចគៀក; គ៉ូង: 
គ្នត់បាលចក់ថាន ាំតាលក្តគ្នក dia 

mendapat suntikan di pantat 

(ឌីយ៉ា  លិលដាបា៉ា ់ត់ ស ុលទីកាល់ ឌិ បា៉ា ល់តាត់) 

pantau, memantau /ចលើម៉ា ល់តាេ/v 

ក្តួតពិលិតយ; តាលដាល: ខ្ុាំបាលក្តួតពិលតិយ 
ចលើលផ្ទះចរៀងោល់លួយអាទិតយ លដង seminggu 

sekali saya pantau rumah 

(សឺលិងហ្គ ូសឺកាល ីសាយ៉ា  បា៉ា ល់ចៅ រ៉ូល៉ាះ);
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pantauan /បា៉ា ល់តាេវ៉ា ល់់/ n បញ្ជីតាលដាល: 
លទធផ្ល ការតាលដាលរបស់ពួកខ្ុាំកនងុរយៈចពល 
លួយអាទិតយ hasil dari pantauan 

kami selama sepekan (ហាសុលី 

ដារី បា៉ា ល់ចៅវ៉ា ល់ កាល ីសឺឡាម៉ា  សឺចពើកាល់); 

pemantauan /ចពើម៉ា ល់់តាេវ៉ា ល់់/  
n ការតាលដាល: ការតាលដាល 
កលោស់ទឹកចៅកនុងសទឹងជីលីេ៉ាុង pemantauan 

ketinggian air di sungai 

Ciliwung (ចពើម៉ា ល់ចៅវ៉ា ល់ ចគើទីងហ្គីយ៉ា ល 
អាយីរ(r) ឌិ ស ៉ូន្ង៉ា ជីលីេុង); 

terpantau /ចទើរ(r)បា៉ា ល់តាេ/   
v បាលក្តួតពិលិតយ: 
ជលសងស័យច ះក្តូេបាលតាលដាល ចដាយប៉ា៉ូលីស 
តាាំងពី លសិលលិញ penjahat itu 

terpantau polisi sejak kemarin 

(ចពើលេាហាត់ អ្ុីទ៉ូ ចទើរ(r)បា៉ា ល់ចៅ ប៉ា៉ូលីសីុ 

សឺេាក់ ចគើម៉ា ចរល) 
panti /បា៉ា ល់ទ/ី n ខទល: រដាឋ ភិបាល បាល 

ផ្ដល់ផ្ទះសក្មប់អ្នកក្សកុដែលលិលមលផ្ទះ  
pemerintah menyediakan 

panti bagi warga yang tidak 

memiliki rumah (ចពើចលើរិលតះ ចលើ 

លដញ៉ាឌីយ៉ា កាល ់បា៉ា ល់ទី បាហ្គី េ៉ារ(r)ហាគ  យុាំង 
ទីដាក់ ចលើលលីលីគី រ៉ូល៉ាះ) 

pantul, memantul /ចលើម៉ា ល់ទុល/  

v ចលាត: ងេច ះបាលធាៃ ក់ ចហ្ើយក្តូេកាលគ្នត់ 
batu itu memantul dan 

mengenai kepalanya (បាទ៉ូ អ្ុីទ៉ូ 
ចលើម៉ា ល់ទុល ដាល ់ចលើចងើន្ណ្ ចគើបា៉ា ឡាញ៉ា ); 

memantulkan /ចលើម៉ា ល់ទុលកាល់់/  
v ចបាះ; បញ្ជូល: គ្នត់បាលចបាះបាល់ចៅជញ្ហជ ាំង 
dia memantulkan bola tenis ke 

tembok (ឌីយ៉ា  ចលើម៉ា លទុលកាល់ ប៉ូឡា 

ដទលីស(ស) ចគើ ដតលបុក); 

pantulan /បា៉ា ល់ទ៉ូឡាល/ n េាំណាាំង: 
េាំណាាំងន្លពលៃឺក្ពះអាទិតយ pantulan sinar 

matahari (បា៉ា ល់ទ៉ូឡាល សុីណារ(r) 

ម៉ា តាហារី) 

pantun /បា៉ា លទ់ុល/ n កាំណាពយ 

papan /បា៉ា បា៉ា ល់/់ n កាដ :    
កាដ ច ះអាេក្ទទលងល់ធងល់បាល papan itu 

mampu menahan beban yang 

berat  
(បា៉ា បា៉ា ល់់ អ្ុីទ៉ូ មុាំព៉ូ ចលើណាហាល់ ចបបាល់ យុាំង 
បឺោ៉ា ត់) 
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papas, berpapasan 

/បឺរ(r)បា៉ា បា៉ា សាល/់ v ជួប: 
ខ្ុាំបាលជួបលឹងក្គូរបស់ក៉ូលខ្ុាំ saya 

berpapasan dengan guru anak 

saya (សាយ៉ា  បឺរ(r)បា៉ា បា៉ា សាល់ ចឌើង៉ា ល់ ហ្គូរ៉ូ 
អាណាក់ សាយ៉ា ) 

paraf /បា៉ា ោ៉ា ហ្វ/n សញ្ហា : 
គ្នត់បាលដាក់សញ្ហា ចៅក្គប់ទាំព័រកុងក្តាគ្នត់ dia 

menaruh paraf pada setiap 

halaman kontraknya (ឌីយ៉ា  
ចលើណារុះ បា៉ា ោ៉ា ហ្វ បា៉ា ដា សឺទីយ៉ា ប ហាឡាម៉ា ល់  
កុលក្តាក់ញ៉ា ); 

memaraf /ចលើម៉ា ោ៉ា ហ្វ/  

v េុះហ្តាចលខ្ល: 

គ្នត់កាំពុងេុះហ្តាចលខ្លចលើកិេចក្ពល 
ចក្ពៀងលួយេាំលួល dia sedang memaraf 

sejumlah perjanjian  

(ឌីយ៉ា  សឺដាាំង ចលើម៉ា ោ៉ា ហ្វ សឺជ៉ូលឡះ 
ចពើរ(r)េាល់់ជីយ៉ា ល) 

parah /បា៉ា រ៉ាះ/ a ផ្នូរ:ការ ឺចបព់ីជលងឺដែលធងល់ធងរ 
menderita dari penyakit yang 

parah 

(ចលើលចឌើរីតា ដារី ចពើលញ៉ា គិត យុាំង បា៉ា រ៉ាះ) 

paras /បា៉ា ោ៉ា ស់(s)/ n បក្ិ លលុខលឹងការ: 
លុខរបស់ ងបាលរំលឹកខ្ុាំពីលលុសសមន ក់ 
parasnya mengingatkan aku 

pada seseorang (បា៉ា ោ៉ា ស់(ស)ញ៉ា  
ចលើងីង៉ា ត់កាល់ អាគ៉ូ បា៉ា ដា សឺសឺអ្៉ូោុាំង) 

parit /បា៉ា រីត/ n សាំពាធទឹក: 
ជីកចលណ្ដាឋ លលិងចកទ់ឹកបាំចពញវ 
ចឌើលបីការពារចភៃើងច្ះន្ក្ព menggali parit 

dan mengisinya dengan air 

dalam upaya untuk mencegah 

terjadinya kebakaran hutan 

(ចលើងហាា ល ីបា៉ា រីត ដាល ់ចលើងីសុីញ៉ា  ចឌើង៉ា ល់ 
អាយីរ(r) ដាឡាាំ អ្ ៉ូបា៉ា យ៉ា  អ្ ុលទុក ចលើងចជើហ្ាះ 
ចទើរ(r)េាឌិញ៉ា  ចគើបាកាោ៉ា ល់ ហ្ ៉ូតាល់) 

pariwisata /បា៉ា រីេីសាតា/ n ចទសេរណ្៍:  
ែាំចណ្ើរចទសេរណ្៍ជាែាំចណ្ើរកលាលដជាក្បចាំសក្មេ់
ក្គួសារខ្ុាំ pariwisata  

merupakan kegiatan rutin 

bagi keluarga saya (បា៉ា រីេសីាតា 

ចលើរ៉ូបា៉ា កាល់ ចគើហ្គីយ៉ា តាល់ រ៉ូទិល បាហ្គី 
ចគើល៉ូវ៉ា រ(r)ហាា  សាយ៉ា ) 

partai /បា៉ា រ(r)ន្ត/n គណ្បកស: 
គណ្បកសលចយបាយ ដែលគ្នាំក្ទរដាឋ ភិបាល 
partai politik yang menyokong 

pemerintah
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 (បា៉ា រ(r)ន្ត ប៉ា៉ូលីទិក យុាំង ចលើងញ៉ាូកុង 
ចពើចលើរិលតះ) 

paru, paru-paru /បា៉ា រ៉ូ បា៉ា រ៉ូ/ n សួត: 
សួតជាសិរីោងគចៅកនុងក្បព័លធែកែចងាើល paru-

paru merupakan organ dalam 

sistem pernafasan (បា៉ា រ៉ូ -បា៉ា រ៉ូ 
ចលើរ៉ូបា៉ា កាល់ អ្រហាា ល់ ដាឡាាំ សុីសសទិល 
ចពើរ(r)ណាហាវ សាល់) 

paruh /បា៉ា រុះ/ n ពាក់កណាត ល: ខ្ុាំទទលួបាល 
ក្តឹលដតពាក់កណាដ ល saya hanya 

mendapat paruh saja (សាយ៉ា  
ហាញ៉ា  លិលដាបា៉ា ត់ បា៉ា រុះ សាេា); 

 separuh /សឺបា៉ា រុះ/ num ពាក់កណាត ល: 
ហាង បាល កាត់ការេាំណាយពាក់កណាដ ល toko 

mengurangi separuh biaya (ត៉ូក៉ូ 
ចលើង៉ូោ៉ា ងី សឺបា៉ា រុះ ប ៊ីយ៉ា យ៉ា ) 

pas /បា៉ា ស(់s)/ a សល: 
អាេយឺតច ះសលលេលលឹងខៃួលគ្នត់ដែលត៉ូេ  
baju kaos itu pas di badannya 

yang mungil (បាជ៉ូ កាអ្៉ូស(ស៌ អ្ុីទ៉ូ 
បា៉ា ស ់ឌិបាដាល់ញ៉ា  យុាំង លុងហ្គីល); 

mengepas /ចលើងចងើបា៉ា ស់/ v ចធវើឲ្យសល: 
ខ្ុាំសលលេល លងឹ ដសបកចជើង saya sedang 

mengepas sepatu (សាយ៉ា  សឺដាាំង 
ចលើចងើបា៉ា ស(់ស) សឺបា៉ា ទ៉ូ); 

mengepaskan /ចលើចងើបា៉ា សាា ល/់  
v ចធវើឲ្យសល: ចធវើឲ្យសលគ្នន រវងពណ័្៌អាេ លិង ចខ្ល 

mengepaskan warna pakaian 

antara baju dan celana 

(ចលើចងើបា៉ា សាា ល់ វ៉ា រ(r)ណា បា៉ា ន្កយ៉ា ល់ អាល់តាោ៉ា  
បាជ៉ូ ដាល ់េឺឡាណា); 
pas-pasan /បា៉ា ស(s)-បា៉ា សាល/់ n លេល: 
ខ្ុាំលិលបាល យក លុយ លក ចលើសចទ 
យកដតលេលដតលដង saya tidak 

membawa uang lebih, pas-

pasan (សាយ៉ា  ទីដាក់ ចលើលបាវ៉ា  អ្ ៉ូវាំង 
ចលើប  ះ បា៉ា ស-់បា៉ា សាល់) 

pasal /បា៉ា សាល/់ n កថាខណ្ឌ ; ដផ្នក: 
ការអ្ប់រំបាលចលើកចឡើងចៅកថាខ័ណ្ឌ ទី៣១  
ន្លេាប់ល៉ូលដាឋ ល ១៩៤៥ pendidikan 

tercantum dalam pasal 31 

Undang-Undang Dasar 1945 

(បុិលឌិឌិកាល់ ចទើរ(r)ចល់ទុល ដាឡាាំ បា៉ា សាល់ 
ទីហាា  ព៉ូលុះ សាទ៉ូ អ្ លុដាាំង-អ្ ុលដាាំង



pasang   pasar 

350 

 

 ដាសារ(r) សឺរីប ៉ូ សឹលប ៊ីឡាល់ ោ៉ា ទុស(s) 

អ្ុឹលបា៉ា ត់ ព៉ូលុះ លីម៉ា ) 
pasang /បា៉ា សាាំង/ n គ៉ូរ: ក្តីលលអពីរគ៉ូចៅកនុងដកេ 

dua pasang ikan hias di 

dalam toples (ឌ៉ូវ៉ា  បា៉ា សាាំង អ្ុីកាល់ 
ហ្ុីយ៉ា ស(់ស) ឌ ិដាឡាាំ ត៉ូដពៃស(ស)); 

-- surut  

/បា៉ា សាាំង ស ៉ូរុត/ ចឡើងេុះ: 
លលុសសជាចក្េើលលិយយថាបាតុភ៉ូតទឹកជាំច រទក់ទង
ចៅលឹងក្ពះេ័លទ banyak yang bilang 

fenomena pasang surut air 

laut erat kaitannya dengan 

bulan (បាញ៉ា ក់ យុាំង ប ៊ីឡាាំង ចហ្វណ្៉ូ ចលណា 

បា៉ា សាាំង ស ៉ូរុត    អាយីរ(r) ឡាអ្ ុត ចអ្ោ៉ា ត់ 
កាអ្ុីតតាល់ញ៉ា  ចឌើង៉ា ល់ ប ៉ូឡាល់); 
memasang /ចលើម៉ា សាាំង/ v ដាក:់ 
បអូលក្សីបាលដាក់ដខសប៉ូចៅចលើសក់របស់ ង adik 

memasang pita pada 

rambutnya (អាឌិគ ចលើម៉ា សាាំង ពីតា បា៉ា ដា 

ោុាំប ុតញ៉ា ); 

pasangan /បា៉ា សាង៉ា ល់/់ n ន្ែគ៉ូ: 
គ្នត់ខកលិលបាលហ្វឹកហាត ់ចដាយសារដត 
ន្ែគ៉ូគ្នត់លិលអាេលកបាល 

dia urung berlatih karena 

pasangannya tidak bisa 

datang (ឌយី៉ា  អ្ ៉ូរុង បឺរ(r)ឡាទីស(ស) 

កាចរីណា បា៉ា សាង៉ា ល់ញ៉ា  ទីដាក់ ប ៊ីសា ដាតាាំង); 

sepasang /សឺបា៉ា សាាំង/ a លួយគ៉ូរ: 
ក្ពាំលិងវាំងលលលួយគ៉ូរ sepasang karpet 

dan tirai (សឺបា៉ា សាាំង ការ(r)បុតិ ដាល ់
ទីន្រ៉ា); 

terpasang /ចទើរ(r)បា៉ា សាាំង/  
v បាលែាំចឡើង: ដខសទ៉ូរស័ពទ 
បាលែាំចឡើងរួេោល់ចហ្ើយចៅភ៉ូលិខ្ុាំ kabel 

telepon sudah terpasang di 

desaku (កាដបល ចតចលហ្វូល ស ៉ូែះ 
ចទើរ(r)បា៉ា សាាំង ឌិ ចែសាគ៉ូ) 

pasar /បា៉ា សារ(r)/ n ទីផ្ារ: ដល៉ាចៅផ្ារទិញក្តី 
ibu pergi ke pasar untuk 

membeli ikan (អ្ុីប ៉ូ ចពើរ(r)ហ្គ ីចគើ 
បា៉ា សារ(r) អ្ ុលទុក ចលើលបឺលី អ្ុីកាល់); 

-- swalayan /បា៉ា សារ(r) សាវ ឡាយ៉ា ល់/ 
ផ្ារទាំចលើប ចឌើលដខអ្នកមដ យដតងដតចៅផ្ារទាំចលើប  
awal bulan ibu selalu pergi ke 

pasar swalayan (អាវ៉ា ល ់ប ៉ូឡាល់ អ្ុីប ៉ូ 
សឺឡាល៉ូ ចពើរ(r)ហ្គី ចគើ បា៉ា សារ(r) 

សាវ ឡាយ៉ា ល);
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pemasaran /ចពើម៉ា សាោ៉ា ល/ 
n ការចធវើទីផ្ារ: ក្កលុហ្ ុល លឹង ែាំចឡើងកញ្ចបង់េកិា 

សក្មប់ការចធវើទីផ្ារ perusahaan akan 

menaikkan anggaran untuk 

pemasaran (ចពើរ៉ា៉ូសាហាអាល អាកាល់ 
ចលើណាអ្ុិកាល ់អាាំងហាា ោ៉ា ល ់អ្ ុលទុក ចពើម៉ា សាោ៉ា ល់); 
pasaraya /បា៉ា សាោ៉ា យ៉ា / n ផ្ារធាំ: 
ផ្ារធាំច ះមលកដលៃងចលងសក្មប់ចកេងៗ 
pasaraya itu memiliki tempat 

bermain untuk anak-anak 

(បា៉ា សាោ៉ា យ៉ា  អ្ុីទ៉ូ ចលើលលីលីគី ចទើលបា៉ា ត់ 
បឺរ(r)ម៉ា អ្ុីល អ្ ុលទុក អាណាក់-អាណាក់) 

pascasarjana /បា៉ា សាា សារ(r)េាណ្ិ /   

a ថាន កអ្លុបណ្ឌ ិត: ប ទ ប់ពីេបប់រិញ្ហា  
គ្នត់េង់បលតថាន កអ់្លុបណ្ឌ ិត setelah lulus 

ia ingin melanjutkan ke 

program  pascasarjana (សឺចទើឡះ 
ល៉ូលុស(ស) អ្ុីយ៉ា  អ្ុីងុិល ចលើឡាលជ់ុតកាល់ ចគើ 
ក្បូក្កាល បា៉ា សាច សារ(r)េាណា) 

pasir /បា៉ា សុីរ(r)/ n ខាេ:់ 
ចកេងៗសបាយលឹងចលងខាេ់ចៅច្នរ anak- 

anak senang bermain pasir di 

pantai  

 

(អាណាក់-អាណាក់ សឺណាាំង បឺរ(r)ម៉ា អ្ុីល 
បា៉ា សីរ(r) ឌិ បា៉ា ល់់ន្ត); 

pasok /បា៉ា សុក/ n ផ្គត់ផ្គង:់ ទាំលិញអាេមល 
អាក្ស័យចលើការ ផ្គត់ផ្គង់ ketersediaan 

barang itu tergantung pasok 

yang datang (ចគើចទើរ(r)សឺឌីយ៉ា អាល ់
បាោុាំង អ្ុីទ៉ូ ចទើរ(r)ហាា ល់ទុង បា៉ា សុក យុាំង 
ដាតាាំង) 

paspor /បា៉ា សប៉ារ(r)/ n លខិិត្ៃងដែល: 
ចយើងអាេចធវើលិខិត្ៃងដែលន្លបុណ្យហាជជបាលចៅកា
រិយល័យអ្លតក្បចេសល ៍kita dapat 

mengurus paspor haji di 

kantor imigrasi (គីតា ដាបា៉ា ត់ 
ចលើង៉ូរុស(ស) បា៉ា សប៉ា៉ូរ(r) ហាជី ឌិ កាល់ត៉ូរ(r) 

អ្ុីលីន្តហាា សុ)ី; 

-- dinas /បា៉ា សប៉ា៉ូរ(r) 
ឌិណាស់(s)/  ចសវលិខិត្ៃងដែល: 
គ្នត់មលលិខិត្ៃងដែលការងរ ia memiliki 

paspor dinas (អ្ុីយ៉ា  ចលើលីលីគី 
បា៉ា សប៉ា៉ូរ(r) ឌីណាស់(ស)) 

pasrah /បា៉ា ក្សះ/ v ចបាះបង់: 
គ្នត់បាលអ្ស់សងឃឹលលឹងសាា លភាពផ្ទទ ល់គ្នត់ 
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dia sudah pasrah dengan 

keadaannya 

(ឌីយ៉ា  ស ៉ូែះ បា៉ា ក្សះ ចឌើង៉ា ល់ ចគើអាដាអាលញ៉ា ) 

pasta, pasta gigi /បា៉ា សាត  ហ្គីហ្គី/   
n ថាន ាំែុសចធេញ: ចយើងក្តូេការថាន ាំែុសចធេញ 
ចឌើលបីែុសចធេញរបស់ចយើង kita 

memerlukan pasta gigi untuk 

menggosok gigi (គីតា 

ចលើចលើរ(r)ល៉ូកាល់ បា៉ា សាត  ហ្គីហ្គី អ្ ុលទុក 
ចលើងហ្ាូសុក ហ្គីហ្គី) 

pasti /បា៉ា សទ/ិ a ចងរ: 
កាត់ក្បាកែថាលឹងចបាះបង់ការងរគ្នត់ dia 

pasti akan meninggalkan 

pekerjaannya (ឌីយ៉ា  បា៉ា សទ ិអាកាល ់
ចលើលីងហាា ល់កាល់ ចពើរចគើរ(r)េា- អាលញ៉ា ); 
memastikan /ចលើម៉ា សទីកាល់់/   
v ចធវើចអាយ ក្បាកែ: គ្នត់ក្តូេក្តឡប់លកផ្ទះេញិ 

ចឌើលបីចលើលចអាយក្បាកែថា ទវ បាលបិទចហ្ើយ dia 

harus kembali pulang ke 

rumah untuk memastikan 

bahwa pintunya telah terkunci 

(ឌីយ៉ា  ហារុស(ស) ចគើលបាលីកាល់ ព៉ូឡាាំង ចគើ 
រ៉ា៉ូល៉ាះ អ្ ុទុក ចលើម៉ា សទិកាល់ បះវ៉ា  ពីលទ៉ូញ៉ា  ចទើឡះ 
ចទើរ(r)គុលជី) 

pasuk, pasukan /បា៉ា ស ៉ូកាល់់/   

n កងកមៃ ាំង; កងទព័: 
កងកមៃ ាំងេេកវយក្បហារចសះលួយកាល 

pasukan serigala menyerang 

seekor kuda (បា៉ា ស ៉ូកាល់ សឺរីហាា ឡា 

ចលើលចញើោុាំង ចសចអ្ក៉ូរ(r) គ៉ូែិ ) 
patah /បា៉ា តះ/a ខ៉ូេ; បាក:់ ចល ច ើបាលបាក់ 

ranting pohon itu patah (ោ៉ា លទ់ិង 
ប៉ា៉ូហ្ុល អ្ុីទ៉ូ បា៉ា តះ) 

patuh  /បា៉ា ទុះ/ a ចេះសាដ ប់បងគ ប:់ 
គ្នត់ចេះសាដ ប់បងគ ប់ឳពុកមដ យគ្នត់ណាស់ dia 

sangat patuh kepada orang 

tuanya (ឌីយ៉ា  សាង៉ា ត់ បា៉ា ទុះ ចគើបា៉ា ដា 

អ្៉ូោុាំង ទ៉ូវ៉ា ញ៉ា ); 
mematuhi /ចលើម៉ា ទ៉ូហ្ុ/ី v ចគ្នរពតាល: 
គ្នត់ក្តូេដតចគ្នរពតាលបទបញ្ាតតិ dia harus 

mematuhi peraturan (ឌីយ៉ា  
ហារុស(ស) ចលើម៉ា ទ៉ូហ្ុី ចពើោ៉ា ទ៉ូោ៉ា ល់) 

patung /បា៉ា ទុង/ n រ៉ូបសាំណាក; 
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patungan /បា៉ា ទ៉ូង៉ា ល់/់ n រួលគ្នន : 
ពួកចគជួលផ្ទះរួលគ្នន  mereka patungan 

menyewa rumah (ចលើចរកា បា៉ា ទ៉ូង៉ា ល់ 
ចលើលចញ៉ាវ៉ា  រ៉ូល៉ាះ) 

pawai  /បា៉ា ន្េ៉ា/ n កបួលែដងា 
payah /បា៉ា យ៉ាះ/ a ចលឿយហ្ត់: 

ក្បសិលចបើចលឿយហ្ត់ចហ្ើយ អាេសក្មកបាល 
kalau sudah payah boleh 

beristirahat (កាចៅ ស ៉ូែះ បា៉ា យ៉ាះ 
ប៉ូចលះ បឺរ(r)អ្ុីក្សទីោ៉ា ហាត់) 

payudara /បា៉ា យ៉ូដាោ៉ា / n សែុល់: 
សុខភាពសុែល់ចាំបាេ់ក្តូេដតការពារ 
kesehatan payudara perlu 

dijaga (ចគើសីហាតាល់ បា៉ា យ៉ូដាោ៉ា  ចពើរ(r)ល៉ូ 
ឌិេាហាា ) 

payung /បា៉ា យុង/ n ្័ក្ត: ចឌើលបីកុាំឲ្យក្តូេចភៃៀង 
គ្នត់បាលចក្បើ្័ក្ត agar tidak 

kehujanan ia memakai payung 

(អាហាា រ(r) 

ទីដាក់ ចគើហ្ ៉ូេាណាល់ អ្ុីយ៉ា  ចលើម៉ា ន្ក បា៉ា យុង) 

pecah /ចពើេះ/ v ដបក: ចលច ះបាលដបកចហ្ើយ  

piring itu sudah pecah (ពីរីង អ្ុីទ៉ូ 
ស ៉ូែះ ចពើេះ); 

memecah /ចលើចលើេះ/ v បាំដបក: 
ទឹករលកចបាកបក់ចៅក្ចាំងទចលៃ ombak 

memecah di pantai (អ្ុលបាក់ 
ចលើចលើេះ ឌិ បា៉ា ល់់ន្ត); 
memecahkan /ចលើចលើេះកាល់/់  
v បាំដបក: 
ឳពុកបាលចដាះក្សាយបញ្ហា ចលះចជាគជ័យចហ្ើយ 

ayah berhasil memecahkan 

persoalan ini (អាយ៉ាះ បឺរ(r)ហាសុីល 

ចលើចលើេះកាល់ ចពើរ(r)ស៉ូអាឡាល អ្ុីលី); 

pecahan /ចពើេះហាល់/់ n ែុាំ; បាំដណ្ក: 
បាំដណ្កចលច ះបាលចធវើឲ្យរបួសន្ែម៉ា ក់ 
pecahan piring itu melukai 

tangan ibu (ចពើេះហាល់ ពីរិង អ្ុីទ៉ូ 
ចលើល៉ូន្ក តាាំង៉ា ល់ អ្ុីប ៉ូ); 
perpecahan /ចពើរ(r)ចពើចហាល់់/  
n ការដបកបាក់: ចរឿងោ៉ា េត៉ូេតាេ 
ស៉ូលកុាំចធវើឲ្យមលការដបកបាក់ hal yang 

sepele jangan sampai 

menimbulkan perpecahan
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(ហាល់ យុាំង សឺចពចល េាង៉ា ល់ សាាំន្ប៉ា 
ចលើលិលប ុលកាល់ ចពើរ(r)ចពើេះហាល់); 
terpecah /ចទើរ(r)បា៉ា េះ/  
v ដបងដេកជាក្កុល: 
ក្កលុច ះបាលដបងដេកជា២ក្កលុ 
rombongan itu terpecah 

menjadi dua (រ៉ាុលប៉ូង៉ា ល់ អ្ុីទ៉ូ 
ចទើរ(r)បា៉ា េះ លិលេាឌិ ឌ៉ូវ៉ា ) 

pecat, memecat /ចលើចលើចត់/ v បញ្ឈប់: 
ខ្លងដផ្នកធ គ្នររួេោល់លឹង បញ្ឈប់បគុគលិក 
pihak bank siap 

untuk memecat pegawainya 

(ពីហាក់ បាាំង សុីយ៉ា ប អ្ ុលទុក ចលើចលើចត់ 
ចពើហាា ន្េ៉ាញ៉ា ) 

pecundang /ចពើជុលដាាំង/ n អ្នកបោជ័យ 

លលុសសគ្នេ លក្បចយជល៍: 
លិលមលសងឃឹលចក្េើលចទពីក្កលុអ្នកចញ់ tak 

banyak yang bisa diharapkan 

dari kelompok pecundang (តាក ់
បាញ៉ា ក់ យុាំង ប ៊ីសា ឌហិាោ៉ា ប់កាល់ ដារី 
ចគើឡុលប៉ាុក ចពើជុលដាាំង) 

pedang /ចពើដាាំង/ n ដាេ: 
ដាេក្តូេសាំចលៀងចឌើលបីឲ្យចៅដតលុត pedang 

diasah agar tetap tajam 

 (ចពើដាាំង ឌិអាសះ អាហាា រ(r) ចទើតាប់ 
តាេាាំ); 

berpedang /បឺរ(r)ចពើដាាំង/ v មលដាេ: 
គ្នត់ចរៀលបចេចកចទសកនុង ការ កាល់ចក្បើដាេ dia  

mempelajari teknik dalam 

seni berpedang (ឌយី៉ា  ចលើលចពើឡាេារី 
តិកលិគ ដាឡាាំ ចសើល ីបឺរ(r)ចពើដាាំង) 

pedas /ចពើដាស់/ a ហ្ិរ: 
ចក្គឿងចលទសដែលចធវើច ះហ្ិរខ្លៃ ាំងណាស់ 

sambal yang dibuat sangat 

pedas (សាាំបាល់ យុាំង ឌិប ៉ូវ៉ា ត សាង៉ា ត់ 
ចពើដាស់(ស)) 

pedih /ចពើឌិះ/ a ផ្ា: 
រប៉ូសចភៃើងច្ះមលអារលេណ្៍ថាផ្ាចៅចពលដែលដា
ក់ថាន ាំ luka bakar terasa pedih 

ketika diberi obat (ល៉ូកា បាការ(r) 

ចទើរ(r)ោ៉ា សា ចពើឌិះ ចគើទីកា ឌិចបើរ ីអ្៉ូបាត់); 
kepedihan /ចគើចពើឌិហាលិ/់  
n ការ ឺចពើត: 
ចកេងច ះយាំ ឺចពើតផ្ាចពលសមអ តែាំចៅវ 
anak itu menangis kepedihan 

ketika lukanya dibersihkan 

(អាណាក់ អ្ុីទ៉ូ ចលើណាងីស (ស) ចគើចពើឌីហាល់ 
ចគើទីកា ល៉ូកាញ៉ា  ឌិបឺរ(r)សុិះកាល់)
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pedoman /ចពើែ៉ូម៉ា ល/់ n ចគ្នលការណ្៍ដណ្ ាំ: 
ក្តូេការចគ្នលការណ្៍ដណ្ ាំសក្មប់ការអ្លុេតតសកលេ
ភាពចឌើលប ីចអាយ  
ែាំចណ្ើរការចៅបាលយ៉ា ងរល៉ូលលិងសក្លបសក្លួលបា 
ល លអ diperlukan pedoman 

pelaksanaan kegiatan agar 

kegiatan berjalan dengan 

lancar dan terkoordinasi 

(ឌិចពើរ(r)ល៉ូកាល់ ចពើែ៉ូម៉ា ល ចពើឡាក់សាណាអាល 
ចគើហ្គីយ៉ា តាល់ អាហាា រ(r) ចគើហ្គីយ៉ា តាល់ 
បឺរ(r)េាឡាល់ ចឌើង៉ា ល់ ឡាល់ចរ(r) ដាល ់
ចទើរ(r)ក៉ូរ(r)ឌីណាសីុ) 

peduli, kepedulian /ចគើចពើឌ៉ូលយី៉ា ល/  
n យកេិតត ទុកដាក:់ ការ យក េិតត ទុក ដាក់ 
របស ់សាធារណ្ៈជល kepedulian 

masyarakat (ចគើចពើឌ៉ូលីយ៉ា ល 
ម៉ា ហ្ាោ៉ា កាត់) 

pegal /ចពើហាា ល/់ a ចក្ទល; ក្គ្នាំ: 
ពួកចគក្តូេចធវើការរឹតក្បដហ្លជា១០េ ិទី 
ចៅដផ្នកន្លោងគកាយដែលគក្ិិ ិាំ mereka 

perlu melakukan peregangan 

selama kurang lebih 10 detik, 

pada setiap bagian badan 

yang dirasa pegal 

(ចលើចរកា ចពើរ(r)ល៉ូ ចលើឡាគ៉ូកាល់ ចពើចរីហាា ង៉ា ល់ 
សឺឡាម៉ា  គ៉ូោុាំង ចលើប  ះ សឺព៉ូលុះ ចឌើទីក បា៉ា ដា 

សឺទីយ៉ា ប បាហ្ាីយ៉ា ល បាដាល់ យុាំង ឌិោ៉ា សា 
ហាា ហាា ល់) 

pegang /ចពើហាា ាំង/ v កាល:់ 
កាល់បាល់ប៉ូលលិលងយក្សួលែ៉ូេកាល់បាល់ទីលលីស 
ចទ pegang bola boling tidak  

semudah pegang bola tenis 

(ចពហាា ាំង ប៉ូឡា ប៉ូលិង ទីដាក់ សឺល៉ូែះ ចពហាា ាំង 
ប៉ូឡា ដទលីស(ស)); 

berpegang /បឹរ(r)ចពហាា ាំង/ v កាល:់ 
ន្ែគ្នត់កាល់ដលកច ើយ៉ា ងជាប់ tangannya 

berpegang erat pada dahan 

itu (តាង៉ា ល់ញ៉ា  បឹរ(r)ចពហាា ាំង ចអ្ោ៉ា ត់ បា៉ា ដា 

ដាហាល់ អ្ុីទ៉ូ); 
memegang /ចលើចលហាា ាំង/ v កាល:់ 
បអូលកាល់ន្ែម៉ា ក់យ៉ា ងជាបិ ់adik 

memegang erat tangan ibu 

(អាឌិគ ចលើចល៉ាហាា ាំង ចអ្ោ៉ា ត់ តាង៉ា ល់ អ្ុីប ៉ូ) 
pegawai /ចពើហាា ន្េ៉ា/ n បុគគលិក  

pejam /ចពើេាាំ/ v បិទជិត (ដភនក): បទិដភនក  
pejam mata (ចពើេាាំ ម៉ា តា);
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memejamkan /ចលើចលើេាាំកាល់/់ v បិទ: 
ទាំងអ្ស់គ្នន  បិទដភនកចៅចពល ដែលបួងសួង 
semua memejamkan mata 

ketika berdoa (សឺល៉ូវ៉ា  ចលើចលើេាាំកាល ់
ម៉ា តា ចគើទីកា បឺរ(r)ែ៉ូអា); 

terpejam /ចទើរ(r)ចពើេាាំ/ v បិទ: 
ដភនកគ្នត់បិទចៅចពលដែលចលើលពលៃឺដេងចាំង 
matanya terpejam seketika 

melihat cahaya yang 

menyilaukan (ម៉ា តាញ៉ា  ចទើរ(r)ចពើេាាំ 
សឺចគើទីកា ចលើលីហាត់ ចហាយ៉ា  យុាំង 
ចលើញីចៅកាល់) 

peka /ចពើកា/ a រចសើប: 
លិលក្បាកែថាក្គប់គ្នន រចសើបលឹងចរឿងអ្នកែន្ទទចិ 
tidak semua orang peka 

dengan perasaan orang lain 

(ទីដាក់ សឺល៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង ចពើកា ចឌើង៉ា ល់ ចពើោ៉ា សាអាល 
អ្៉ូោុាំង ឡាអ្ុីល) 

pekak /ចពើកាក/់ a ងៃង់:  
សចលៃងចធវើក្តចេៀកងៃង់ suaranya 

membuat pekak telinga (ស ៉ូវ៉ា ោ៉ា ញ៉ា  
ចលើលប ៉ូវត់ ចពើកាក់ ចទើលីង៉ា ); 

memekakkan (telinga)  

/ចលើចលើកាក់កាល់ ់ទឹលីង៉ា / v ចធវើឲ្យងៃង់: 
សចលៃងចកេងច ះចធវើឲ្យងៃង់ suara anak itu 

memekakkan telinga (ស ៉ូវ៉ា ោ៉ា  
អាណាក់ អ្ុីទ៉ូ ចលើចលើកាក់កាល់ ទឹលីង៉ា ) 

pekan /ចពើកាល់/់ n សបាត ហ្៍: 
លួយសបាដ ហ្៍មល៧ន្ងង satu pekan ada 

tujuh hari (សាទ៉ូ ចពើកាល់ អាដា ទ៉ូជុះ 
ហារ)ី 

pekat /ចពើកាត់/ a ក្កាស់: 
កាចហ្វចលះក្កាស់ខ្លៃ ាំងណាស់ kopi yang 

dibuat pekat sekali (ក៉ូពី យុាំង 
ឌិប ៉ូវត់ ចពើកាត់ សឺកាល)ី 

pekik /ចពើគិគ/ n ដក្សក: 
សដក្លកក៉ូលគ្នត់ចធវើឲ្យលលុសសក្គប់គ្នន ចប់អារលេណ្៍
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pekik anaknya mengalihkan 

perhatian semua orang (ចពើគគិ 
អាណាក់ញ៉ា  ចលើង៉ា លីះកាល ់ចពើរ(r)ហាទីយ៉ា ល់ 
សឺល៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង); 

memekik /ចលើចលើគិគ/ v ដក្សក: 
ក៉ូលក្បសុរបស់គ្នត់បាលដក្សកដាក់បងក្បសុរបស់គ្ន
ត់ anaknya memekik ke arah 

kakaknya yang usil (អាណាកញ់៉ា  
ចលើចលើគិគ ចគើ អារះ កាកាក់ញ៉ា  យុាំង អ្ ៉ូសុីល); 

pekikan /ចពើគីកាល់/់n សដក្លក: 
សដក្លកគ្នត់លឺែល់ោង យ pekikannya 

terdengar sampai jauh 

(ចពើគីកាល់ញ៉ា  ចទើរ(r)ចឌើង៉ា រ(r) សាាំន្ប៉ា េាអ្ ៉ូ) 
pel /ដប៉ាល/ n អ្ាំចបាស: 

ែងអ្ាំចបាសច ះបាលបាក់ចហ្ើយ tangkai pel 

itu sudah patah (តាាំងន្ក ដពល អ្ុីទ៉ូ 
ស ៉ូែះ បា៉ា តះ); 

mengepel /ចលើចងើដប៉ាល/ v ចបាសសមអ ត: 
អ្នកបចក្លើចបាសសមអ តផ្ទះចរៀងោល់ន្ងង asisten 

rumah tangga mengepel 

rumah setiap hari (អាសីុសដសទល រ៉ូល៉ាះ 
តាាំងហាា  ចលើចងើដពល រ៉ូល៉ាះ សឺទីយ៉ា ប ហារ)ី 

pelan /ចពើឡាល/់ a យឺត: 
ឡាលច ះចបើកយឺតៗដលលដទល mobil itu 

berjalan pelan sekali (ល៉ូប ៊ីល អ្ុីទ៉ូ 
បឺរ(r)េាឡាល់ ចពើឡាល់ សឺកាលី); 

memelankan /ចលើចលើឡាល់កាល់់/  
v បលាយចលបឿល: ចៅកុងឡាលបាលបលាយចលបឿល 
ចៅចពលអ្នកែាំចណ្ើរ 
ភ័យតក់សៃុតចពលចបើកចលបឿលចលឿល supir 

bus memelankan bus ketika 

penumpang panik bus 

dikendarai dengan kecepatan  

tinggi (ស ៉ូពីរ ប ុស(ស) ចលើចលើឡាល់កាល ់ប ុស 

ចគើទីកា ចពើលុលបុាាំង បា៉ា លិក ប ុស ឌកិិលដាន្រ៉ា 
ចឌើង៉ា ល់ ចគើេឺបា៉ា ត់តាល់ ទិងហ្គី) 

pelana /ចពើឡាណា/ n អាេ ន្ ល់: 
ចៅចពលជិះចសះមលអាេ ន្ ល់សក្មប់ 
ការពារ ketika menunggang kuda 

ada pelana sebagai pengaman 

(ចគើទីកា ចលើលុងហាា ាំង គ៉ូដា អាដា ចពើឡាណា 

សឺបាន្ហ្ា ចពើង៉ា ម៉ា ល់) 

pelangi /ចពើឡាងី/ n ឥលធល៉ូ: 
ចពលខៃះមលឥលធល៉ូចក្កាយចពលចភៃៀង
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terkadang ada pelangi setelah 

hujan selesai (ចទើរ(r)កាដាាំង អាដា 

ចពើឡាងី សឺចទើឡះ ហ្ ៉ូេាល់់ សឺចលើន្ស) 

peleset, terpeleset /ចទើរ(r)ចពើចលសិត/  
v បាលធាៃ ក់េុះ: ទឹកហ្៉ូរលឹងចធវើឲ្យលលុសសធាៃ ក់េះុ 
air tergenang akan membuat 

seseorang terpeleset (អាយីរ(r) 

ចទើរ(r)ចហ្គើណាាំង អាកាល់ ចលើលប ៉ូវត់ សឺសឺអ្៉ូោុាំង 
ចទើរ(r)ចពើដឡសិត) 

pelesir /ចពើដឡសុីរ(r)/ n កលាលត: 
ចៅចពលសក្មកលកែល ់

អាណាពាបាលដតងដតបបួលក៉ូលៗចឌើរកលាលដ  
ketika liburan tiba para orang 

tua mengajak anak-anak 

mereka pelesir (ចគើទីកា លីប ៉ូោ៉ា ល់ ទបីា 

បា៉ា ោ៉ា  អ្៉ូោុាំង ទ៉ូវ៉ា  ចលើង៉ា េាក់ អាណាក់- អាណាក់ 
ចលើចរកា ចពើដឡសុីរ(r)); 

berpelesir /បឺរ(r)ចពើដឡសុីរ(r)/  

v ចៅពិកលិេ;  
ចៅកលាលដ: ឥវ៉ា ល់របស់របរចរៀបេាំរួេោល់អ្ស់ចហ្ើយ 

ក្ទាំលឹងចាំចៅកលាលដដលងបាលចហ្ើយ  tidak 

sabar untuk berpelesir, semua 

perlengkapan sudah disiapkan 

jauh hari 

(ទីដាក់ សាបារ(r) អ្ ុលទុក បឺរ(r)ចពើដឡសុីរ(r) 

សឺល៉ូវ៉ា  ចពើរ(r)ឡឹងកាបា៉ា ល់់ ស ៉ូែះ ឌិសុីយ៉ា បកាល់ 
េយូេ ហារ)ី 

pelihara /ចពើលីហាោ៉ា / v េិញ្ចលឹ: 
ក្តីដែលគ្នត់េិញ្ចឹលបាលសាៃ ប់ចដាយសារចភៃេឲ្យេាំណ្ី 
ikan yang dia pelihara mati 

karena lupa diberi makan 

(អ្ុីកាល់ យុាំង ឌីយ៉ា  ចពើលីហាោ៉ា  ម៉ា ទី កាចរីណា 

ល៉ូបា៉ា  ឌិបឺរ ីម៉ា កាល់); 

memelihara /ចលើចលើលីហាោ៉ា / v េិញ្ចលឹ: 
លិលក្បាកែថាក្គប់គ្នន អាេលិង
មលលទធភាពេិញ្ចឹលក្តីកួយបាលលអចទ tidak 

semua orang bisa dan mampu  

memelihara ikan koi dengan 

baik (ទីដាក់ សឺល៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង ប ៊ីសា ដាល ់មុាំព៉ូ 
ចលើចលើលីហាោ៉ា  អ្ុីកាល់ ក៉ូអ្ុី ចឌើង៉ា ល់ បាអ្ុីក); 

peliharaan /ចពើលីហាោ៉ា អាល/ n េិញ្ចឹល: 
អ្ចណ្ឌ ើកអាេកាៃ យជាសតវេិញ្ចឹលែ៏លអ kura- 

kura air menjadi primadona 

binatang peliharaan (គ៉ូោ៉ា -គ៉ូោ៉ា  
អាយីរ(r) លិលេាឌិ ក្ពីម៉ា ែ៉ូណា ប ៊ីណាតាាំង 
ចពើលីហាោ៉ា អាល់);
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pemeliharaan /ចពើចលើលីហាោ៉ា អាល/  
n ការពាបាល: 
ការការពារពាបាលរុកាជាតិមលសារៈសាំខ្លល់ណាស់ 

pemeliharaan 

tanaman sangatlah penting 

(ចពើចលើលីហាោ៉ា អាល ់តាណាាំម៉ា ល់ សាង៉ា ត់ឡះ 
បុិលទិង); 
terpelihara  

/ចទើរ(r)ចពើលហីាោ៉ា / v ក្តូេបាលយកេិតតទុកដាក់: 
លិរលតរភាពបរិសាា លលឹងក្តូេបាលរកាចៅចពលដែលលិរ
លតភាពបរិសាា លកាៃ យជាតក្លូេការចាំបាេ់ 
kelestarian lingkungan akan 

tetap terpelihara ketika 

kelestarian lingkungan itu 

sendiri menjadi kebutuhan 

(ចកដលសាត រីយ៉ា ល លីងគ៉ូង៉ា ល់ អាកាល់ ចទើតាប់ 
ចទើរ(r)ចពើលីហាោ៉ា  ចគើទីកា ចគើដលសសាត រីយ៉ា ល 
លីងគ៉ូង៉ា ល់ អ្ុីទ៉ូ សិលឌិរី លិលេាឌី ចគើប ៉ូទ៉ូហាល) 

pelik /ចពើលីគ/ a គួរឲ្យចប់អារលេណ្;៍ សាំខ្លល់; 
អ្ចា រិយយៈចរឿងអ្ចា រិយយៈពិតជាលិលអាេយល់បាល
ចដាយអ្នកធលេតា hal-hal yang pelik  

pasti tidak dapat diterima 

oleh akal sehat (ហាល់-ហាល់ យុាំង 
ចពើលីគ បា៉ា សទ ីទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ ឌិចទើរីម៉ា  អ្៉ូចលះ 
អាកាល់ ចសហាត់) 

pelintir, terpelintir  

/ចទើរ(r)ចពើលីលទីរ(r)/ v បងវិល:  
គ្នត់ក្តូេបាលបងវិល៥ជុាំ ia terpelintir di 

tikungan kelima (អ្ុយី៉ា  
ចទើរ(r)ចពើលិលទីរ(r) ឌិ ទីគ៉ូង៉ា ល់ ចគើលីម៉ា ) 

pelipis /ចពើលីពីស(s)/ n ថាង ស 

pelit /ចពើលីត/ a កាំរិះ: 
អ្នកកាំរិះលិលក្បាកែថាេ៉ូលអ្នកកាំរិះ orang 

pelit sendiri belum tentu suka 

pada orang pelit (អ្៉ូោុាំង ចពើលិត 
សិលឌិរី បឺលុល ចទលទ៉ូ ស ៉ូកា បា៉ា ដា អ្៉ូោុាំង 
ចពើលីត) 

pelopor /ចពើឡូប៉ារ(r)/ n អ្នកក្តួសក្តាយ:  
សាកលេទិាល័យច ះជាកដលៃងក្តួសក្តាយអ្កសរសិ 

លប៍ទាំចលើប kampus itu adalah 

pelopor sastra modern 

(កាាំពុស(ស) អ្ុីទ៉ូ អាដាឡះ ចពើឡាប៉ា៉ូរ(r) 

សាន្តសាត  ល៉ា៉ូដែដរ៉ាល); 
memelopori  

/ចលើចលើឡូប៉ា៉ូរី/  v ក្តួសក្តាយ; បកក្សាយ: 
សាក្សាត ចរយច ះបាលបកក្សាយការសិកាន្លន្តសតីលិ 
យល profesor itu memelopori 

pembelajaran feminisme 

(ក្បូដហ្វសឺរ(r) អ្ុីទ៉ូ ចលើចលើឡូប៉ា៉ូរី ចពើលចបើឡាេាោ៉ា ល់ 
ដហ្វលីលីចសេើ) 
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peluang /ចពើល៉ូវុាំង/ n ឱ្កាស: 
គ្នត់មលឱ្កាសធាំណាស ់dia memiliki 

peluang besar (ឌីយ៉ា  ចលើលលីលីគី 
ចគើសឹលបា៉ា តាល់ ដបសារ(r)); 

berpeluang /បឺរ(r)ចពើល៉ូវុាំង/  
v មលឱ្កាស: 
ចកេងឧសាហ៍្មលឱ្កាសចឌើលបីចជាគជ័យ anak 

rajin berpelung untuk sukses 

(អាណាក់ ោ៉ា ជិល បឺរ(r)ចពើល៉ូវ៉ា ង អ្ ុលទុក 
ស ុគដសស(ស)) 

peluk, peluk cium /ចពើលុគ ជយី៉ា៉ូល/  
v ចអាបចងើប: ចអាបចងើបពីខ្ុាំ  
peluk cium dariku (ចពើលុគ ជីយ៉ូល 
ដារីគ៉ូ); 
berpeluk /បឺរ(r)ចពើលុគ/ v ចអាប: 
គ្នត់ក្គ្នល់ដតចអាបន្ែ dia hanya 

berpeluk tangan (ឌីយ៉ា  ហាញ៉ា  
បឺរ(r)ចពើលុគ តាាំង៉ា ល់); 
memeluk /ចលើចលើលុគ/ v ចអាប: 
គ្នត់ចអ្ៀបបអូលគ្នត ់
dia memeluk adiknya (ឌីយ៉ា  
ចលើចលើលុគ អាឌិគញ៉ា ); 

pelukan /ចពើល៉ូកាល់់/ n ចអាប: 
ចអាបចធវើឲ្យខ្ុាំលឹកែល់ដល៉ា pelukan itu 

mengingatkanku pada ibu 

(ចពើល៉ូកាល់ អ្ុីទ៉ូ ចលើងុីង៉ា ត់កាល់គ៉ូ បា៉ា ដា អ្ុីប ៉ូ) 
peluru /ចពើល៉ូរ៉ូ/ n ក្គ្នប់កាាំចភៃើង: 

គ្នត់ចបៀលក្គ្នប់កាាំចភៃើង dia tahan peluru 

(ឌីយ៉ា  តាហាល់ ចពើល៉ូរ៉ូ) 
pena /ចពណា/ n ប  េ: 

ខ្ុាំសរចសរជាលួយប  េព៌ណ្័ចមេ  aku menulis 

dengan pena hitam (អាគ៉ូ 
ចលើល៉ូលិស(ស) ចឌើង៉ា ល់ ចពណា ហ្ុីតាាំ) 

penata, penata busana  

/ចពើណាតា ប ៉ូសាណា/  

n អ្នករេ ល៉ា៉ូតសចលៃៀកបាំពាក:់ 
បងមលកដីសុបិលដេង់កាៃ យជាអ្នករេ ល៉ា៉ូតសចលៃៀកបាំ
ពាក ់kakak bercita-cita menjadi 

seorang penata busana (កាកាក ់
បឺរ(r)ជីតា-ជីតា លិលេាឌិ សឺអ្៉ូោុាំង ចពើណាតា 

ប ៉ូសាណា); 

-- rambut  

/ចពើណាតា ោុាំប ុត/ អ្នកកាត់សក:់ 
គ្នត់ជាអ្នកកាត់សក់ែ៏លបីចៅទីក្កងុចលះ 
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dia adalah seorang penata 

rambut ternama di kota ini 

(ឌីយ៉ា  អាដាឡះ សឺអ្៉ូោុាំង ចពើណាតា ោុាំប ុត 
ចទើរ(r)ណាម៉ា  ឌ ិក៉ូតា អ្ុីលី); 

pencar, berpencar  /បឺរ(r)ចពើលចរ(r)/ 
v ដបងដេក; ដបកដខ្ក: 
ចតាះដបងដេកគ្នន ឲ្យចពញឥណ្ឌូ ចលសុី ayo 

berpencar ke seluruh 

Indonesia! (អាយ៉ា៉ូ បឺរ(r)ចពើលចរ(r) ចគើ 
សឺល៉ូរុះ ឥណ្ឌូ ចលសុីយ៉ា ); 
terpencar(-pencar)   

/ចទើរ(r)ចពើលចរ(r) ចពើលចរ(r)/  
v ដបកខ្លច ត់ខ្លច យ: 
ក្គួសារពួកចគបាលដបកដខ្កគ្នន ចហ្ើយ 

keluarga mereka sudah 

terpencar-pencar (ចគើល៉ូវ៉ា ហាា រ(r) 

ចលើចរកា ស ៉ូែះ ចទើរ(r)ចពើលចរ(r) ចពើលចរ(r)) 

pencet, memencet /ចលើចលើលេតិ/   

v ជក្លុញ; រុញ: ខ្ុាំេុេប៉ូតុងន្បតង aku 

memencet tombol hijau (អាគ៉ូ 
ចលើចលើលេិត តុលបុល ហ្ុីេាេ) 

pencil, terpencil /ចទើរ(r)ចពើលជលី/  

v ដាេ់ដឡក; ក្តូេបាលដបកបាក់គ្នន ; 
ដាេ់ក្សយល:   

ភ៉ូលិច ះសាិតចៅតាំបល់ដាេ់ក្សយល  

kampung itu terletak di 

sebuah desa terpencil (កាាំពុង អ្ុីទ៉ូ 
ចទើរ(r)ចលើតាក់ ឌិ ចែសា ចទើរ(r)បុិលជីល) 

pendam, memendam /ចលើចលើលដាាំ/   

v កប់; បញ្ឈប់: គ្នត់បញ្ឈប់កាំហ្ឹង ia  

memendam amarah (អ្ុយី៉ា  
ចលើចលើលដាាំ អាម៉ា រ៉ាះ); 
terpendam /ចទើរ(r)ចពើលដាាំ/  
v ក្តូេបាលចគកប់: ក្ទពយសលបតតិក្តូេបាលកប់ 
harta karun terpendam 

(ហារ(r)តា ការ៉ាុល ចទើរ(r)ចពើលដាាំ) 
pendar /ចពើលដារ(r)/ n ពលៃឺ: 

ពលៃឺផ្ទា យចៅចលើចល ពិតជាក្សស់សាអ តណាស់ 

pendar bintang di langit 

sangat indah (ចពើលដារ(r) ប ៊ីលតាាំង ឌិ  
ឡាងិត សាង៉ា ត់ អ្ុលិែះ); 

pendek /បុិលែិក/ a ខៃ;ី ទប: ចកេងច ះទប 
anak itu pendek (អាណាក់ អ្ុីទ៉ូ 
ចពើលែិគ); 
kependekan /ចគើបុិលែិកាល់់/  n ពបិាក, 
ការសចងាប



pendekar   pengaruh 

362 

 

pendekar /បុិលចែការ(r)/ n អ្នកេលាាំង: 
ក្ពះោជាយងែាំចណ្ើរជាលួយលឹងអ្នកេលាាំងជុាំេញិ 

raja pergi dengan dikelilingi 

para pendekar (ោ៉ា េា ចពើរ(r)ហ្គ ី
ចឌើង៉ា ល់ ឌិចគើលីលីងុី បា៉ា ោ៉ា  ចពើលចែការ(r)) 

pendeta /បុិលចែតា/ n ក្គូគងវ ល: 
ក្គូគងវ លបាលផ្ដល់ែាំប៉ូ េ លចៅក្ពះេហិារ 
pendeta memberi petuah di 

gereja tersebut (បា៉ា សតរ ចលើលបឺរី ចពើទ៉ូេ៉ាះ 
ឌិ ចហ្គចរ៉ាេា ចទើរ(r)សឺប ុត) 

pengantin /ចពើងង៉ា ល់់ទិល/  
n ក៉ូលក្កលុាំលិងក៉ូលកចមៃ ះ: 
ក៉ូលក្កលុាំក៉ូលកចមៃ ះច ះចរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ជាលួយ
សចលៃៀកបាំពាក់ក្បន្ពណ្ីស ុលដា pengantin 

itu menikah dengan balutan 

busana tradisional sunda 

(ចពើង៉ា ល់ទិល អ្ុីទ៉ូ ចលើលីកះ ចឌើង៉ា ល់ បាល៉ូតាល ់
ប ៉ូសាណា ក្តាឌីសីុយ៉ា៉ូណាល ់ស ុលដា); 

-- pria /ចពើង៉ា ល់់ទីល ក្ពីយ៉ា / ក៉ូលកចមៃ ះ 
ក៉ូលកចមៃ ះចងើប រីដែលគ្នត់ចរៀបការជាលួយ 

pengantin pria mencium 

wanita yang ia nikahi (ចពើង៉ា លទ់ីល 
ក្ពីយ៉ា  ចលើលជីយ៉ូល វ៉ា លីតា យុាំង អ្ុីយ៉ា  លីកាហ្ុ)ី; 

-- wanita /ចពើង៉ា ល់ទីល វ៉ា លីតា/ ក៉ូលក្កលុាំ: 
ក៉ូលក្កលុាំច ះយាំចដាយកដីរំចភើប pengantin 

wanita itu menangis bahagia 

(ចពើង៉ា ល់ទិល វ៉ា លីតា អ្ុីទ៉ូ ចលើណាាំងងុីស(ស) 

បាហាហ្គីយ៉ា ) 
pengap /ចពើង៉ា ប/់ a អាបអ់្ួរ; សអុះសាអ ប:់ 

បលទប់ច ះមលអារលេណ្៍ថាសអុះសាអ ប់ kamar 

itu terasa pengap (កាម៉ា រ(r) អ្ុីទ៉ូ 
ចទើរ(r)ោ៉ា សា ចពើង៉ា ប់) 

pengaruh /ចពើង៉ា រុះ/ n អ្នកមលឥទធិពល: 
គ្នត់ជាអ្នកដែលមលឥទធិពលែ៏លអ dia 

adalah pengaruh yang baik 

(ឌីយ៉ា  អាដាឡះ ចពើងង៉ា រុស(ស) យុាំង 
បាអ្ុីគ); 
berpengaruh /បឺរ(r)ចពើងង៉ា រុះ/  
v មលឥទធិពល: ឳពុកមលឥទធិពលែល់ក៉ូល 
ayah berpengaruh terhadap 

anaknya (អាយ៉ាះ បឺរ(r)ចពើងង៉ា រុស(ស) 

ចទើរ(r)ហាដាប់ អាណាក់ញ៉ា ); 
memengaruhi /ចលើចលើង៉ា រ៉ូហ្ុី/  
v ឥទធិពល: 
គាំលិតន្តសតីលិយលបាលមលឥទធិពលចលើេាប់ចៅទចីលះ  
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ide bertemakan feminis telah 

memengaruhi hukum di sini 

(អ្ុីចែ បឺរ(r)ចទម៉ា កាល់ ចហ្វលីលីស(ស) ចទើឡះ 
ចលើចលើង៉ា រ៉ូហ្ុ ីហ្ ៉ូគុល ឌិ សុីល)ី; 
terpengaruh /ចទើរ(r)ចពើង៉ា រុះ/  
v ក្តូេបាលទទួលឥទធិពល: 
គ្នត់ក្តូេបាលទទួលឥទធិពលគាំលតិៗពីចលាកខ្លងលិេ 
dia telah terpengaruh ide-ide 

barat (ឌីយ៉ា  ចទើឡះ ចទើរ(r)ចពើងង៉ា រុះ អ្ុីចែ-អ្ុីចែ 
បាោ៉ា ត)់ 

penggal, memenggal /ចលើចលើងហាា ល/់  

v បាំដបក: បាំដបកពាកយចៅជាពាងគ 
memenggal kata menjadi suku 

kata (ចលើចលើងហាា ល ់កាតា លិលេាឌិ ស ៉ូគ៉ូ 
កាតា); 

pemenggalan /ចពើចលើងហាា ឡាល/់  
n បាំដបកជាពាងគ; 

penggalan /ចពើងហាគ ឡាល/់ n ែុាំ; ដផ្នក; 
terpenggal /ចទើ(r)ចពើងហាា ល់/  
v កាត់ផ្ទត េ់; កាត់កាល 

pening /ចពើលីង/ a េិលលុខ: 
មលអារលេណ្៍ែ៉ូេជាេលិលុខ  

 

 

kepalaku terasa pening 

(ចគើបា៉ា ឡាគ៉ូ ចទើរ(r)ោ៉ា សា ចពើលិង) 
peniti /ចពើលីទី/ n លជុល 

penjara /ចពើលេាោ៉ា / n គុក: 
បុរស២ ក់ច ះក្តូេបាលចប់បញ្ចូលគុគចហ្ើយ 

kedua laki-laki itu 

dimasukkan ke dalam penjara 

(ចគើឌ៉ូវ៉ា  ឡាគី-ឡាគី អ្ុីទ៉ូ ឌិម៉ា ស ុកកាល់ ចគើ 
ដាឡាាំ ចពើលេាោ៉ា ); 
memenjarakan /ចលើចលើលេាោ៉ា កាល់/់  
v ឱ្យជាប់ពលធ គ្នរ: 
ប៉ា៉ូលីសបាលដាក់គុកពួកចគកនងុករណ្ីលួេ polisi 

memenjarakan mereka karena  

kasus pencurian (ប៉ា៉ូលីសីុ 

ចលើចលើលេាោ៉ា កាល់ ចលើចរកា កាចរីណា កាស ុស(ស) 

ដពលជ៉ូរីុយ៉ា ល); 
terpenjara /ចទើរ(r)ចពើលេាោ៉ា /  
v ក្តូេបាលដាក់ពលធ គ្នរ: គ្នត់េ៉ូលគុកសមង ត ់ia 

terpenjara sepi (អ្ុយី៉ា  
ចទើរ(r)ចពើលេាោ៉ា  ចសើព)ី 

penjuru /ចពើលជ៉ូរ៉ូ/ n ក្ជុង: ក្ជងុន្លពភិពចលាក 
penjuru dunia (ចពើលជ៉ូរ៉ូ ឌ៉ូលីយ៉ា )
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pensil /ដប៉ាលសុីល/ n ចមេ ន្ែ: ចតើខ្ុាំអាេខចីចមេ ន្ែអ្នក
បាលចទ? bolehkah aku meminjam 

pensilmu (ព៉ូដលសកាស់ អាគ៉ូ ចលើលិលចាំ 
ដប៉ាលសុីលល៉ូ) 

pensiun /ដប៉ាលសុីយយូល/ n ចសាធលលិេតតល៍: ងេកិា
ចសាធលលិេតតល៍ dana pensiun គចក្មង
េ៉ូលលិេតតល៍ rencana pensiun 

(ចរលចណា ដប៉ាលសុីយយូល) 
pental, terpental /ចទើរ(r)ចពើលតាល/់  

v ចលាត: បាល់ចលាត bola itu 

terpental (ប៉ូឡា អ្ុីទ៉ូ ចទើរ(r)ចពើលតាល)់ 

pentas, mementaskan  

/ចលើចលើលតាសាា ល/់ v ែាំណាក់កាល: 
ពួកចគបាលបញ្ចប់ចរឿងចលាា លច ះក្តូេសណាឋ គ្នរផ្ទា កុ
លាប mereka mementaskan  

drama itu di hotel mawar 

(ចលើចរកា ចលើចលើលតាសាា ល់ ក្ដាម៉ា  អ្ុីទ៉ូ ឌិ ហ្៉ូដតល 

ម៉ា វ៉ា រ(r)); 

pementasan  

/ចពើចលើលតាសាល/់ n ការក្បកួត: 
ការក្បកួតច ះលឹងក្តូេចធវើចឡើងចៅន្ងងេ័លទចលះ 
pementasan itu akan 

dilakukan Senin ini (ចពើចលើលតាសាល់ 
អ្ុីទ៉ូ អាកាល់ ឌិឡាគ៉ូកាល ់ចសើលិល អ្ុីលី) 

penting /បឭិលទីង/ a សាំខ្លល:់ លលុសសសាំខ្លល់ 
orang yang sangat penting 

(អ្៉ូោុាំង យុាំ ង សាង៉ា ត់ បុលិទីង); 
kepentingan /ចគើបុិលទីង៉ា ល/់  
n 1 ពាក់ព័លធ; pemangku 

kepentingan (ចពើមុាំ ងគ៉ូ ចគើបុិលទីង៉ា ល)់ 
ភាគពីាក់ព័លធ; 2 ផ្លក្បចយជល៍: ផ្លក្បចយជល៍
ជាត ិkepentingan negara 

(ចគើបុិលទីង៉ា ល់ ចលើហាា ោ៉ា ) ផ្លក្បចយជល៍
សាធារណ្ៈ លិង ផ្លក្បចយជល៍បគុគល 

kepentingan publik dan 

kepentingan sendiri (ចគើបុិលទីងុាំល់ ព៉ូពៃកី 
ដាល់ ចគើបុិលទីង៉ា ល់ សលិឌីរ)ី 

penuh /ចពើច ះ/ a ចពញ: កុាំចក់កនុងដកេចពញចពក 
jangan isi gelasmu terlalu 

penuh (ចងល់ អ្ុីសុ ីចហ្គើឡាស់(s)ល៉ូ 
ចតើរ(r)ឡាល៉ូ ចពើច ះ) 

pepatah /ចពើបា៉ា តះ/ n សុភាសិត: 
ចៅមលសុភាសិតចក្េើលក្តូេបាលចក្បើក្បាស់កនុងជីេតិរ 
ស់ចៅក្បចាំន្ងង pepatah masih 

banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari (ចពើបា៉ា តះ 
ម៉ា សុីះ(ស) បាញ៉ា ក់ ឌិហ្គូណាកាល់ ដាឡាាំ 
ចគើហ្ុីឌ៉ូបា៉ា ល់់ សឺហារីុ-សឺហារីុ)
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perabot /ចពើោ៉ា បតុ/ n ចក្គឿងសងា រឹល: 
ចក្ជើសចរីសចក្គឿងសងា រឹលផ្ទះដែលក្តឹលក្តូេ ចហ្ើយ
លិលសុីកដលៃងចក្េើល pemilihan perabot 

rumah tangga yang tepat dan 

tidak memakan banyak tempat 

(ចពើលលីលីហាល់ ចពើោ៉ា បុត រ៉ា៉ូល៉ាះ តាាំងហាា  យុាំង 
ចទើបា៉ា ត់ ដាល ់ទីដាក់ ចលើម៉ា កាល់ បាញ៉ា ក់ តឹលបា៉ា ត់); 

-- dapur  

/ចពើោ៉ា បុត ដាព៉ូរ(r)/  ចក្គឿងសងា រឹលផ្ទះបាយ: 
ចក្គឿងសងា រឹលផ្ទះបាយចលះក្តូេបាលចធវើចឡើងពីចលា
ហ្ៈដែលមលគុណ្ភាព perabot dapur 

itu terbuat dari logam 

berkualitas (ចពើោ៉ា បុត ដាព៉ូរ(r) អ្ុីទ៉ូ 
ចទើរ(r)ប ៉ូវ៉ា ត ដារី ឡូហាា ាំ 
បឺរ(r)គ៉ូវ៉ា លីតាស(់ស)); 

-- kamar  

/ចពើោ៉ា បុត កាម៉ា រ(r)/ ចក្គឿងសងា រឹលបលទប:់ 
ចក្គឿងសងា រឹលបលទប់ច ះមលព័ណ្៌ក្កហ្លខចី 
perabot kamar itu berwarna  

merah muda (ចពើោ៉ា បុត កាម៉ា រ(r) អ្ុីទ៉ូ 
បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណា ល៉ូដា); 

-- kantor  

/ចពើោ៉ា បុត កាល់់ត៉ូរ(r)/   
ចក្គឿងសងា រឹលការិយល័យ: 
ចក្គឿងសងា រឹលការិយល័យច ះមលរេ បទសាល
ញ្ា perabot kantor itu bergaya 

minimalis (ចពើោ៉ា បុត កាល់ត៉ូរ(r) អ្ុីទ៉ូ 
បឺរ(r)ហាា យ៉ា  លីលីម៉ា លីស(ស)) 

peraga, memeragakan  

/ចលើចលើោ៉ា ហាគ កាល់/់ v បាលបងា ញ: 
លីណាបាលបងា ញសចលៃៀកបាំពាក់ រី Nina 

memeragakan kebaya (លីណា 

ចលើចលើោ៉ា ហាា កាល់ ចគើបាយ៉ា ); 
peragaan  

/ចពើោ៉ា ហាា អាល/ n ការតាាំងពិព័រណ្;៍ 
~ busana  

/ចពើោ៉ា ហាា អាល ប ៉ូសាណា/ ការបងា ញល៉ា៉ូត:  
ការបងា ញល៉ា៉ូតសចលៃៀកបាំពាក់ចលើកចលះ
មលេតតមលពីការទសស ែដីសចលៃៀកបាំពាក់ថាន ក់ពីភព
ចលាកផ្ងដែរ peragaan busana kali 

ini dihadiri oleh banyak 

majalah model kelas dunia 

(ចពើោ៉ា ហាា អាល ប ៉ូសាណា កាលី អ្ុីលី ឌិហាឌិរ ី
អ្៉ូចលះ បាញ៉ា ក់ ម៉ា េាឡះ ល៉ា៉ូដែល 

ចគើឡាស់(ស) ឌ៉ូលីយ៉ា ); 
peragawan  

/ចពើោ៉ា ហាា វ៉ា ល់់/ n អ្នកបងា ញល៉ា៉ូតបុរស: 
អ្នកបងា ញល៉ា៉ូតបុរសច ះចលើលចៅក្សស់សងា ណា
ស់ peragawan itu terlihat 

sangat (ចពើោ៉ា ហាា វ៉ា ល់ អ្ុទី៉ូ ចទើរ(r)លីហាត់ 
សាង៉ា ត់) 
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peragawati /ចពើោ៉ា ហាា វ៉ា ទី/ n 

អ្នកបងា ញល៉ា៉ូត រី: 
អ្នកបងា ញល៉ា៉ូត រីបាលចសៃៀករ៉ា៉ូបោក្តី 
peragawati itu mengenakan 

gaun malam (ចពើោ៉ា ហាា វ៉ា ទី អ្ុីទ៉ូ 
ចលើចងើណាកាល់ ហាា អ្ ុល ម៉ា ឡាាំ) 

perah, memerah  

/ចលើម៉ា រះ/ v ទឹកចដាះចគ្ន: 
ពួកចយើងខ្ុាំយកទឹកចដាះចគ្នះចៅឯកសិដាឋ ល 
kami memerah susu sapi di 

peternakan (កាល ីចលើម៉ា រះ ស ៉ូស ៉ូ សាពី ឌិ 
ចពើចទើរ(r)ណាកាល)់; 
perahan /ចពើោ៉ា ហាល់/់ n ទឹកចដាះចគ្ន 

perahu /ចពើោ៉ា ហ្ ៉ូ/ n ទ៉ូក: ទ៉ូកដេេ perahu 

dayung (ចពើោ៉ា ហ្ ៉ូ ដាយុង); ទ៉ូកអ្ ុ៊ុំ 
perahu karet (ចពើោ៉ា ហ្ ៉ូ កាដរ៉ាត); កាណ្៉ូ ត 
perahu motor (ចពើោ៉ា ហ្ ៉ូ ល៉ា៉ូត័រ(r)) 

perak /ចពើោ៉ា ក់/ n ក្បាក:់ េិចញ្ចៀលក្បាក ់cincin 

perak (េីលេីល ចពើោ៉ា ក់) 
peram, memeram /ចលើចលើោុាំ/ v បលទាំ: 

ពួកចយើងបលទាំសាវ យជាលួយអ្ងារ 
kami memeram mangga itu 

dalam beras (កាល ីចលើចលើោុាំ មុាំងហាា  អ្ុីទ៉ូ 
ដាឡាាំ បឺរ(r)ោ៉ា ស(់ស)) 

peran /ចពើោ៉ា ល់/ n តួ ទ:ី តួ ទីេលបង peran 

utama (ចពើោ៉ា ល់ អ្ ៉ូតាម៉ា ) 
perang /ចពើោុាំង/ n សន្តងគ ល: 

សន្តងគ លរវងក្បចទសច ះចប់ចផ្ឌើលខ្លៃ ាំង perang 

antar negara itu berlangsung 

sengit (ចពើោុាំង អាល់តារ(r) ចលើហាា ោ៉ា  អ្ុីទ៉ូ 
បឺរ(r)ឡាាំងស ុង សឺងិត); 
-- dunia    

/ចពើោុាំង ឌ៉ូលយី៉ា / សន្តងគ លចលាក: 
សន្តងគ លចលាកជាប់ពាក់ព័លធក្គប់ក្បចទស 

perang dunia melibatkan 

semua negara (ចពើោុាំង ឌ៉ូលយី៉ា  
ចលើលីបាត់កាល់ សឺល៉ូវ៉ា  ចលើហាា ោ៉ា ); 
-- urat syaraf  

/ចពើោុាំង អ្ ៉ូោ៉ា ត សាោ៉ា ហ្វ/ សន្តងគ លពាកយសាំែី: 
សក្ងគ លពាកយសាំែីរវងចបកាជលគណ្បកស 
perang urat saraf terjadi 

antar kandidat partai (ចពើោុាំង អ្ ៉ូោ៉ា ត់ 
សាោ៉ា ហ្វ ចទើរ(r)េាឌិ អាល់តារ(r) កាល់ឌិដាត់ 
បា៉ា រ(r)ន្ត)); 
berperang /បឺរ(r)ចពើោុាំង/ v សន្តងគ ល: 
ក្បចទសត៉ូេៗចធវើសន្តងគ លលឹងគ្នន ឯង negara-

negara kecil berperang satu 

sama lain
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 (ចលើហាា ោ៉ា -ចលើហាា ោ៉ា  ចគើជីល បឺរ(r)ចពើោុាំង សាទ៉ូ 
សាម៉ា  ឡាអ្ុីល); 
memerangi /ចលើចលើោ៉ា ងុី/ v ក្បោាំង: 
ប៉ា៉ូលីសក្បោាំងលឹងចក្គឿងចញៀល polisi 

memerangi narkoba (ប៉ា៉ូលីសីុ 

ចលើចលើោ៉ា ងុី ណារ(r)ក៉ូបា); 

peperangan /ចពើចពើោ៉ា ង៉ា ល់/់ n សន្តងគ ល: 
សន្តងគ លបាំផ្ទៃ ញលលុសសចលាក peperangan 

menghancurkan manusia 

(ចពើចពើោ៉ា ង៉ា ល់ ចលើងហាល់ជរ(r)កាល ់ម៉ា ល៉ូសុីយ៉ា ) 
perangai /ចពើោ៉ា ន្ង៉ា/ n អ្តតេរិក: 

អ្តតេរិកគ្នត់គឺអ្នកដែលព៉ូដកខឹងដលលហ្នឹង 
perangainya memang 

pemarah (ចពើោ៉ា ន្ង៉ាញ៉ា  ដលមុាំង ចពើម៉ា រ៉ាះ) 
perangkap /ចពើោុាំងកាប/់ n អ្ ទ ក់: 

អ្ ទ ក់កណ្ដុ រចលះខ្លៃ ាំងដលលដទល perangkap 

tikus ini sangat kuat (ចពើោុាំងកាប់ 
ទីគុស(ស) អ្ុីលី សាង៉ា ត់ គ៉ូវ៉ា ត់); 
terperangkap  

/ចទើរ(r)ចពើោុាំងកាប់/ v ជាប់អ្ ទ ក់:  
សតវច ះជាប់ចៅកនុងក្ទងុ burung itu 

terperangkap dalam 

sangkarnya (ប ៉ូរ៉ូង អ្ុីទ៉ូ ចទើរ(r)ចពើោុាំងកាប់ 
ដាឡាាំ សាាំងការ(r)ញ៉ា ) 

perangkat, perangkat lunak  

/ចពើោំុងកាត់ ល៉ូណាក/់ n ដផ្នកទល;់ ស៉ូហ្វដេ: 
ស៉ូហ្វដេែ៏ទាំចលើប perangkat lunak 

yang canggih (ចពើោំុងកាត់ ល៉ូណាក ់
យុាំ ង ចាំងហ្គិះ) 

peranti, peranti keras /ចពើោ៉ា ល់ទី 
ចគើោ៉ា ស(់s)/ n ដផ្នករឹង: កុាំពយូទ័រ លិង ចដ៉ា  
(កណ្ដុ រ) ជាដផ្នករឹង២ដែលចគេង់បាលចក្េើលជាងចគ 
komputer dan tetikus adalah 

dua peranti keras paling 

dicari (កុាំព៉ូចទើរ(r) ដាល់ ចទើទីគុស(ស) 

អាដាឡះ ឌ៉ូវ៉ា  ចពើោ៉ា ល់ទី ចគើោ៉ា ស់បា៉ា លិង ឌិចរី); 
-- lunak /ចពើោ៉ា ល់ទី ល៉ូណាក់/ ដផ្នកទល:់ 
កុាំពយូទ័រ ចកើតពីចក្គឿងផ្សាំ២ គឺដផ្នករឹង លិងដផ្នកទល់ 
komputer terdiri atas peranti 

lunak dan peranti keras 

(កុាំព៉ូចទើរ(r) ចទើរ(r)ឌិរ ីអាតាស់(ស) ចពើោ៉ា ល់ទី 
ល៉ូណាក់ ដាល ់ចពើោ៉ា ល់ទី ចគើោ៉ា ស់(ស)) 

peras /ចពើោ៉ា ស(់s)/ v ក្េបាេ:់ េិតក្កូេជាពីរ 
ចហ្ើយក្េបាេ់ទឹកដាក់កនុងដកេ potong 

lemon menjadi dua dan peras 

saripatinya ke dalam gelas 

(ព៉ូតុង ចឡល៉ាុល លិលចឌី ឌ៉ូអា ដាល ចពើោ៉ា ស(់s) 

សារីបា៉ា ទីញ៉ា  ចគើ ដាឡាាំ ចហ្គើឡាស់(s)) 
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memeras /ចលើចលើោ៉ា ស/់ v 1 ព៉ូត: គ្នតព់៉ូត
ចខ្លអាេ ចហ្ើយពយួរវឲ្យសងួត dia memeras 

baju itu dan menggantungnya 

agar kering (ឌីយ៉ា  ចលើចលើោ៉ា ស់(s) បាជ៉ូ 
អ្ុីទ៉ូ ដាល លឹងហាគ ល់ទុងញ៉ា  អាចហ្គើរ(r) ចគើរីង); 
2 គក្មលកាំដហ្ង: ពួកចគបាលចក្បើក្បាសរ់៉ូបងត 
ចែើលបគីក្មលកាំដហ្ងពួកខ្ុាំ mereka 

menggunakan gambar foto 

untuk memeras kami (ចលើចរកា 

លឹងហ្គូណាកាល់ ហាគ ាំចពើរ(r) ហ្វូត៉ូ អ្ុលតុ 
ចលើចលើោ៉ា ស(់s) កាល)ី 

perawan /ចពើោ៉ា វ៉ា ល់/់ a ក្ពលេចរីណ្៍; បរិសុទធ 
perban /ចពើរ(r)បាល/់ n បង់រុំ: 

បង់រុំចលះចក្បើសក្មប់បិទលុខរបួស perban ini 

digunakan untuk menutup 

luka (ចពើរ(r)បាល ់អ្ុីលី ឌិហ្គូណាកាល់ អ្ លុទុក 
ចលើល៉ូទុប ល៉ូកា) 

percaya /ចពើរ(r)ចយ៉ា / v ចជឿ: ចយើងទាំង
អ្ស់គ្នន ចជឿជាក់ចលើអ្នក kami semua  

percaya kepadamu (កាល ីចសើល័រ 
ចពើរ(r)ចយ៉ា  ចគើបា៉ា ដាល៉ូ); 
memercayai /ចលើចលើរ(r)ចយ៉ា អ្ុី/  
v ចជឿ:  

ពួកចគលិលចជឿខ្ុាំចទ mereka tidak 

memercayai saya (ចលើចរកា ទីដាក់ 
ចលើចលើរ(r)ចយ៉ា អ្ុី សាយ៉ា ) 

perdu /ចពើរ(r)ឌ៉ូ/ n ន្ក្ព: ន្ក្ពចលះភាគចក្េើល
ចៅតាំបល់ក្តូពិេ pohon perdu banyak 

ditemukan di daerah tropis 

(ប៉ា៉ូហ្ុល ចពើរ(r)ឌ៉ូ បាញ៉ា ក់ ឌិចទើល៉ូកាល់ ឌិ 
ដាចអ្រ៉ាះ ក្តូពីស) 

perempuan /ចពើចរីលព៉ូវ៉ា ល់/់ n 1 ក្សត;ី  រី; 
2   រី; ន្តសត;ី ក្ស:ី  រីដែលរហាស់រហ្ួល 
perempuan tangguh (ចពើោំុព៉ូវ៉ា ល ់
តាាំងហាគ ស)់ 

pergi /ចពើរ(r)ហ្គ/ី v ចៅ: 
ខ្ុាំលឹងចធវើែាំចណ្ើរចៅផ្ទះតា aku akan pergi 

ke  rumah kakek (អាគ៉ូ អាកាល់ 
ចពើរ(r)ហ្គី ចគើ រ៉ូល៉ាះ កាកិ); 
bepergian /បឺចពើរ(r)ហ្គីយ៉ា ល/់  
v ចេញែាំចណ្ើរ: 
ពួកចគចធវើែាំចណ្ើរកាំឡុចពលន្ងង ប់សក្មក 
mereka bepergian selama  

liburan (ចលើចរកា បឺចពើរ(r)ហ្គីយ៉ា ល សឺឡាម៉ា  
លីប ៉ូោ៉ា ល់); 
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kepergian   

/ចគើចពើរ(r)ហ្គយី៉ា ល់/ n ចធវើែាំចណ្ើរ 
pergok, memergoki  

/ចលើចលើរ(r)ហ្ាូគ/ី v ចប់បាល; តាលទល:់ 
ខ្ុាំតាលទល់គ្នត់ផ្ិតកបត ់aku 

memergokinya selingkuh (អាគ៉ូ 
ចលើចលើរ(r)ហ្ាូគីញ៉ា  សឺលិងគុស(ស)); 

tepergok  

/ចទើរ(r)ចពើរ(r)ហ្ាុគ/ v ក្តូេបាលចប;់ 
ក្តូេបាលតាលទល់: គ្នត់ក្តូេបាលចប់ចពលកាំពងុលួេ 
ia tepergok sedang mencuri 

(អ្ុីយ៉ា  ចទើរចពើរ(r)ហ្ាុកគ សឺដាាំង លិលជ៉ូរី) 
periksa /ចពើរីកសា/ v ពិលិតយ: ពិលិតយចលើលរបស់

កនុងកាប៉ូបច ះ! periksa isi tas itu! 

(ចពើរីកសា អ្ុីសុ ីតាស់(s) អ្ុីទ៉ូ); 
memeriksa /ចលើចលើរីកសា/ v ក្តួតពលិតិយ: 
លន្តលតីក្ពលាលយលតចហាះក្តួតពលិិតយោលអ់្នកែាំចណ្ើរ 
petugas bandara memeriksa 

setiap penumpang  

(ចពើទ៉ូហាគ ស(់s) បាល់ដាោ ចលើចលើរីកសា ចសើទីយ៉ា ប 
ចពើណុ្លបា៉ា ង់); 
pemeriksaan /ចពើចលើរីកសាអាល់/ n ការ
ក្តួតពិលិតយ: ការក្តួតពិលិតយជាក្បចាំ 
pemeriksaan rutin (ចពើចលើរីកសាអាល ់
រ៉ូទីល) 

perilaku /ចពើរីឡាគ៉ូ/ n អ្តតេរិក: អ្តតេរិកលអ 
perilaku baik (ចពើរីឡាគ៉ូ ន្ប) 

perinci, terperinci /ចតើរ(r)ចពើរីលជី/  
a លលអិត ព័ត៌មលលាំអ្តិ informasi 

terperinci (អ្ុីលហ្វ័រម៉ា សុី ចតើរ(r)ចពើរីលជី) 
peringkat /ចពើរីងកាត់/ n េាំណាត់ថាន ក់: គ្នត់

ទទួលបាលេាំណាតថ់ាន ក់ខោស់ជាងចគចៅកនុងថាន កគ់្នត ់
dia mendapatkan peringkat 

tertinggi di kelasnya (ឌយី៉ា  
លិលដាបា៉ា ត់កាល់ ចពើរីងកាត់ ចតើរ(r)ទីងហ្គី ឌី 
ចគើឡាស់(s)ញ៉ា ) 

perintah /ចពើរីលតះ/ n បញ្ហជ : គ្នតដ់តងដតចធវើ
តាលបញ្ហជ ថាន ក់ចលើគ្នត់ dia selalu 

melaksanakan perintah 

atasannya (ឌីយ៉ា  ចសើឡាល៉ូ 
ចលើឡាក់សាណាកាល ់ចពើរីលតះ អាតាសាលញ់៉ា ) 

peristiwa /ចពើរីសទីវ៉ា / n ក្ពឹតតិការណ្៍: លាំដាប់
ន្លក្ពឹតតិការណ្៍ rangkaian peristiwa 

(ោំុងន្កយ៉ា ល់ ចពើរីសទីវ៉ា ) 
perkara /ចពើរ(r)កាោ៉ា / n ករណ្:ី 

ការលួេចលះលឹងមលពាកយបណ្ត ឹង pencurian 

itu akan menjadi perkara  

hukum (ចពើលជ៉ូរីយ៉ា ល អ្ុីទ៉ូ អាកាល់ លិលេាឌិ 
ចពើរ(r)កាោ៉ា  ហ្ ៉ូគុល); 
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beperkara /បឺចពើរ(r)កាោ៉ា /  v បតឹង: 
បុរសពីរ ក់ដែលបតឹង kedua orang 

yang beperkara (ចគើឌ៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង យុាំង 
បឺចពើរ(r)កាោ៉ា ); 
memperkarakan  

/ចលើលចពើរ(r)កាោ៉ា កាល់/់ v បដឹង: 
គ្នត់បាលបដឹងក្បោាំងលឹងករណ្ីជលងឺរបស់ក៉ូលគ្នត ់
dia memperkarakan kasus 

penganiayaan anaknya (ឌីយ៉ា  
ចលើលចពើរ(r)កាោ៉ា កាល ់កាស ុស(ស) 

ចពើង៉ា លីយ៉ា យ៉ា អាល់ អាណាកញ់៉ា ) 
perkasa /ចពើរ(r)កាសា/ a ខ្លៃ ាំង: 

កីឡាករអ្តតពលកលេដែលចលើកែុាំដែកច ះខ្លៃ ាំងណា
ស់ atlet angkat besi itu sangat 

perkasa (អាដទៃត អាាំងកាត់ ចបើសុ ីអ្ុីទ៉ូ 
សាង៉ា ត់ ចពើរ(r)កាសា); 

keperkasaan  

/ចគើចពើរ(r)កាសាអាល់/ n ភាពខ្លៃ ាំងកាៃ : 
ភាពខ្លៃ ាំងកាៃ របស់គ្នត់ពិតជាគ្នេ លអ្វីសងស័យចទៀតចទ  
keperkasaannya tidak 

diragukan lagi 

(ចគើចពើរ(r)កាសាអាលញ៉ា  ទីដាក់ ឌិោ៉ា ហ្គូកាល ់
ឡាហ្គ)ី 

 

perkosa, memerkosa  

/ចលើចលើរ(r)ក៉ូសា/ v រំចលាភ 
pemerkosa /ចពើចលើរ(r)ក៉ូសា/  

n អ្នករំចលាភ: 
បុរសច ះគឺជាអ្នករំចលាភចកេងក្សីយ៉ា ងន្ក្ពន្ផ្ស 
lelaki itu adalah pemerkosa 

yang sadis *ចលើឡាគី អ្ុីទ៉ូ អាដាឡះ 
ចពើចលើរ(r)ក៉ូសា យុាំង សាឌិស(ស)); 

perkosaan /ចពើរ(r)ក៉ូសាអាល/  
n ការរំចលាភ: 
ព័ត៌រំចលាភច ះកាៃ យជាព័ត៌មលសាំខ្លល់ berita 

perkosaan itu menjadi berita 

utama 

perlu /ចពើរ(r)ល៉ូ/ 1 adv សាំខ្លល;់ ចាំបាេ:់ 
របស់របរចលះចាំបាេ់ barang-barang 

ini perlu (បាោំុង បាោំុង អ្ុីលី ចពើរ(r)ល៉ូ); 
2 v ក្តូេការ: ក្បសិលចបើអ្នកក្តូេការក្បាក ់ខ្ុាំអាេឲ្យ
អ្នកខចីបាល jika kamu perlu uang, 

aku dapat meminjamkannya 

kepadamu (ជីកា កាល ៉ូ ចពើរ(r)ល៉ូ អ្ ៉ូវំុង 
អាគ៉ូ ដាបា៉ា ត់ ចលើលីលចាំកាល់ញ៉ា  ចគើបា៉ា ដាល៉ូ)
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permadani /ចពើរ(r)ម៉ា ដាលី/ n ក្ពាំ: 
ពួកចគអ្ងគុយចៅចលើក្ពាំ mereka duduk di 

atas permadani (ចលើចរកា ឌ៉ូឌុគ ឌ ិ
អាតាស់(ស) ចពើរ(r)ម៉ា ដាលី) 

permata /ចពើរ(r)ម៉ា តា/ n រតលភណ្ឌ ; 
ចក្គឿងអ្លងា : ចក្គឿងអ្លងា សាអ តខ្លៃ ាំងណាស់ 

permata itu sangat indah 

(ចពើរ(r)ម៉ា តា អ្ុីទ៉ូ សាង៉ា ត់ អ្ុិលែះ) 
permen /ចពើរ(r)ដលល/ n សារក្គ្នប់: 

សារក្គ្នប់ច ះរស់ជាតិវដផ្អល permen itu 

rasanya manis (ចពើរ(r)ដលល អ្ុីទ៉ូ 
ោ៉ា សាញ៉ា  ម៉ា លីស(ស)); 

-- karet /ចពើរ(r)ដលល កាដរ៉ាត/ សារចៅស ៉ូ 
permisi /ចពើរ(r)លីសុ/ី n ស៉ូលអ្ភ័យចទស: 

ស៉ូលអ្ភ័យចទស ចតើអ្នកអាេជួយខ្ុាំបាលចទ?  

permisi, dapatkah Anda 

menolong saya? (ចពើរ(r)លីសុ ី
ដាបា៉ា ត់កះ អាល់ដទ ចលើច ឡុង សាយ៉ា ?) 

pernah /ចពើរ(r)ណ្ះ/ adv ធាៃ ប:់ 
គ្នត់ធាៃ ប់ចគចប់ដាក់គុក  

 

 

 

dia pernah dipenjara (ឌីយ៉ា  
ចពើរ(r)ណ្ះ ឌិចពើលេាោ៉ា ) 

persis /ចពើរ(r)សុីស(s)/ a ក្បាកែ; ចបះបិទ: 
កាប៉ូបពួកចគចលើលចៅែ៉ូេគ្នន ចបះបិទ tas 

mereka terlihat sama persis 

(តាស់ ចលើចរកា ចទើរ(r)លីហាត់ សាម៉ា  
ចពើរ(r)សុីស(ស)); 

persisnya /ចពើរ(r)សុីស(s)ញ៉ា / 
ពិតក្បាកែ; ការពិត: បញ្ហា ច ះការពិតវគឺថា  

permasalahan itu persisnya 

begini (ចពើរ(r)ម៉ា សាឡាហាល់ អ្ុទី៉ូ 
ចពើរ(r)សុីស(ស)ញ៉ា  បឺហ្គីលី) 

pertama /ចពើរ(r)តាម៉ា / num ែាំប៉ូង: 
ចលើលច ើញចលើកែាំប៉ូង pandangan 

pertama (បា៉ា ល់ដាងល់ ចពើរ(r)តាម៉ា ); 
pertama-tama /ចពើរ(r)តាម៉ា -តាម៉ា /   
adv ជាែាំប៉ូង: ជាែាំប៉ូង ខ្ុាំលឹងស៉ូលចធវើការដណ្ ាំ 
pertama-tama,  

saya akan memberikan 

pengantar (ចពើរ(r) លឹតាម៉ា  តាម៉ា  សាយ៉ា  
អាកាល់ លចពើរីកាល់ ចពើងល់ចតើរ(r)) 



perut    pesiar 

372 

 

perut /ចពើរ៉ូត/ n ចពាះ ចពាះគ្នត់ធាំ perutnya 

besar (ចពើរ៉ូតញ៉ា  ចពើចសើរ(r)) 

perwira /ចពើរ(r)េីោ៉ា / n អ្លុចសលី; អ្លុក្បធាល: 
អ្លុក្បធាលច ះបាលដល់របាយការណ្៍ចៅថាន ក់ចលើ 
perwira itu memberikan 

laporan pada atasannya 

(ចពើរ(r)េោី៉ា  អ្ុីទ៉ូ ចលើលបឺរ(r)រីកាល ់ឡាប៉ា៉ូោ៉ា ល់ 
បា៉ា ដា អាតាសាល់ញ៉ា ) 

pesan /ចពើសាល/់ n 1 កាលេ៉ាង់: កាលេ៉ាង់ លងិ
ែឹកជញ្ជូលែលក់ដលៃង pesan antar (ចពើសាល់ 

អាល់ចតើរ(r)); 2 សារ: សារខៃី: pesan 

singkat (ចពើសាល់ សុីងកាត់); 
memesan /ចលើចលើសាល/់ v កាលេ៉ាង់: គ្នត់េង់
កាលេ៉ាង់បាយោ dia ingin memesan 

nasi goreng (ឌីយ៉ា  អ្ុីងីល ចលើចលើសាល ់
ណាសិ ហ្គូចរង); 
pemesanan /ចពើចលើសាណាល/់ n កក់:់ 
កក់សាំបុក្ត pemesanan tiket 

(ចពើចលើសាណាល ់ទីកិត); 
pesanan /ចពើសាលណាល/់ n កាលេ៉ាង់: 
របស់កាលេ៉ាង់ខ្ុាំក៏លិលទលល់កែល់ pesananku  

belum datang juga (ចពើសាណាលគ់៉ូ 
ដពល៉ូល ដាតាាំង ជ៉ូហាគ ) 

pesat /ចពើសាត់/ a រហ្័ស: រីកេចក្លើលោប់រហ្័ស 

pertumbuhan pesat 

(ចពើរ(r)ទាំព៉ូហាល់ ចពើសាត់) 
pesawat /ចពើសាវ៉ា ត់/ n យលតចហាះ: យលដចហាះ

ច ះចទើបដតចកចេញ pesawat itu baru 

saja lepas landas (ចពើសាវ៉ា ត់ អ្ុីទ៉ូ បារ៉ូ 
សាច ចលើបា៉ា ស ់ឡាល់ដាស(់s)) យលដចហាះ 
pesawat udara (ចពើសាវ៉ា ត់ អ្ ៉ូដាោ) 

pesek /ចពើសិគ/ a កាំពិត: 
ក្េលុះកាត់កាំពិតខ្លៃ ាំងណាស់ hidungnya 

pesek sekali (ហ្ុីឌុងញ៉ា  ចពើសិក សកឺាលី) 

pesiar /ចពើសុយី៉ា រ(r)/ n ការកលាលត: 
ពួកចគអាេចក្ជើសចរីសការកលាលដជាលួយការផ្ដល់ជ៉ូល
ក្គប់យ៉ា ង mereka dapat memilih 

pesiar dengan fasilitas 

lengkap (ចលើចរកា ដាបា៉ា ត់ ចលើលីលិះ 
ចពើសុីយ៉ា រ(r) ចឌើង៉ា ល់ ហាវ សុីលីតាស់(ស) 

ឡឹងកាប់) 

berpesiar  

/បឺរ(r)ចពើរ(r)សុីយ៉ា រ(r)/ v កលាលត: 
ពួកចគកលាលដែល់លហាសលុក្ទបា៉ា សុីហ្វិេ  
mereka berpesiar menuju 

samudera Pasifik
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 (ចលើចរកា បឺរ(r)ចពើរ(r)សុីយ៉ា រ(r) ចលើល៉ូជ៉ូ 
សាល៉ា៉ូចឌើោ៉ា  បា៉ា សុហី្វីគ) 

pesona /ចពើស៉ូណា/ n ការទក់ទញ; លលដចសនហ្:៍ 
បងក្បសុខ្ុាំចធវើឲ្យ
ចប់អារលេណ្៍លឹងលលដចសនហ៍្របស់គ្នត់ kakakku 

tertarik dengan pesonanya 

(កាកាក់គ៉ូ ចទើរ(r)តារីគ ចឌើង៉ា ល់ ចពើស៉ូណាញ៉ា ); 
memesona 

/ចលើចលើស៉ូណា/ v ចធវើឲ្យទក់ទញ; 

មលលលដចសនហ្:៍ 
វជាការពិតក្ពះអ្ងគមច ស់មលលលតចសនហ៍្ 

pangeran itu memang 

memesona (បា៉ា ចង៉ាោ៉ា ល់ អ្ុីទ៉ូ ដលមុាំង 
ចលើចលើស៉ូណា); 

terpesona  

/ចទើរ(r)ចពើស៉ូណា/ v លង់ចសនហ៍្: 
សាវ លីច ះលង់ចសនហ៍្លឹងភាពក្សស់សាអ ត
របស់ភរិយគ្នត់ suami itu terpesona 

atas kecantikan istrinya (ស ៉ូវ៉ា លី 
អ្ុីទ៉ូ ចទើរ(r)ចពើស៉ូណា អាតាស់(ស) 

ចគើចល់ទីកាល់ អ្ុីន្តសទីញ៉ា ) 
pesta /ចប៉ាសាត / n ពធិីជប់ចលៀង: ពិធជីប់ចលៀង 

ច ះចប់ចផ្ដើលចដាយអ្ធិកអ្ធល  
 

fpesta itu berlangsung sangat 

meriah  

(ចប៉ាសាត  អ្ុីទ៉ូ ចពើរ(r)ឡាាំងស ុង សាងត់ 
ចលរីយ៉ា ស)់ 

peta /ចប៉ាតា/ n ដផ្លទី: ដផ្លទីអាសីុអាចគនយ ៍peta 

Asia Tenggara (ចប៉ាតា ចអ្ចសៀ 
តឹងហាគ ោ) 

petaka /ចពើតាកា/ n ចក្គ្នះលហ្លតោយ; េិបតតិ 
petang /ចពើតាាំង/ n ចពលរចសៀល: ទិវសួសដ ី

selamat petang (ចសើឡាម៉ា ត់ ចពើតាាំង) 
peti  /ចពើទ/ី n ចធនើរ; ទ៉ូ: គ្នតទ់កុចសៀេចៅចស់ៗគ្នត់

ចៅកនុងទ៉ូ dia menyimpan buku-

buku lamanya di dalam peti 

(ឌីយ៉ា  ចលើលញិលបា៉ា ល ប ៉ូគ៉ូប ៉ូគ៉ូ ឡាម៉ា ញ៉ា  ឌី ដាឡាាំ 
ចពើទី) កង់ចទចលើ peti kemas (ចពើទី 
ចគើម៉ា ស(់s)) 

petik, memetik /ចលើចលើទីក/ v ដបះ: 
 រីមន ក់ច ះដបះផ្ទា ក៉ូលាបលួយទង gadis itu  

memetik setangkai bunga  

mawar (ហាា ឌីស(s) អ្ុីទ៉ូ ចលើចលើទីក 
ចសើតាាំងន្ក ព៉ូង៉ា  ម៉ា ចេរី(r)) 
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petir /ចពើទីរ(r)/ n រលទះ: បុរសមន ក់ច ះក្តូេរលទះ
បាញ់ pria itu tersambar petir 

(ក្ពីយ៉ា  អ្ុីទ៉ូ ចតើរ(r)សាាំបារ(r) ចពើទីរ(r)) 

piala /ពយី៉ា ឡា/ n ពាលរងវ ល់: ពាលរងវ ល ់លិង
ចលដាយមសក្តូេបាល
ផ្ដល់ជ៉ូលែល់អ្នក នះរងវ ល់ចលខ១ piala dan 

medali emas diberikan pada 

juara pertama (ពីយ៉ា ឡា ដាល ់ចលើដាលី 

ចអ្ម៉ា ស(់ស) ឌិបឺរីកាល់ បា៉ា ដា ជ៉ូវ៉ា ោ៉ា  
ចពើ(r)តាម៉ា ) 

piara, memiara /ចលើលីយ៉ា ោ៉ា / v ជក្លុញ; 
piaraan/ពយី៉ា ោ៉ា អាល/ n កនុងក្សុក: 
ដ្ាកនុងក្សកុ
ដែលលិលយកេិតតទុកដាក់កាៃ យជាសតវន្ក្ព 
anjing piaraan yang tak 

terurus menjadi liar (អាល់ជិង 
ពីយ៉ា ោ៉ា អាល យុាំង តាក ់ចទើរ(r) អ្ ៉ូរុស(ស) 

លិលេាឌិ លយី៉ា រ(r)) 

 

 

 

 

 

piatu /ពយី៉ា ទ៉ូ/ n កាំក្ពា: 
ក៉ូលកាំក្ពាលិលមលឳពកុមដ យ anak piatu 

tidak memiliki kedua orang 

tua (អាណាក់ ពីយ៉ា ទ៉ូ ទីដាក់ ចលើលលីលីគី 
ចគើឌ៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង ទ៉ូវ៉ា ) 

piawai /ពយី៉ា ន្េ៉ា/ a ជាំ ញ: ខ្ុាំមលលតិតភកដិ
ដែលមលជាំ ញកនុងការលិយយភាសា saya 

memiliki teman yang sangat 

piawai dalam berbahasa 

(សាយ៉ា ចលើលីលីគី ចទើម៉ា ល់ យុាំង សាង៉ា ត់ ពយី៉ា ន្េ៉ា 
ដាឡាាំ បឺរ(r)បាហាសា) 

pidana /ពីដាណា/ n ឧក្កិែឋកលេ; ក្ពហ្េទណ្ឌ : 
ការសមៃ ប់លលុសសគឺជាបទចលេើសក្ពហ្េទណ្ឌ  
pembunuhan adalah sebuah 

tindak pidana (ចពើប ៉ូល៉ូហាល់ អាដាឡះ 
សឺប ៉ូេះ ទិលដាក់ ពីដាណា); 

terpidana /ចទើរ(r)ពីដាណា/   

v ចចទពីបទឧក្កិែឋ 
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pidato /ពីដាត៉ូ/ n សលតរកថា: សលតរកថារបស់គ្នត់
ពិតជាគួរឲ្យធុញ pidatonya 

membosankan (ពីដាត៉ូញ៉ា  
លឹលប៉ូសាល់កាល់) 

pihak  /ពីហាក/់ n ដផ្នក; ខ្លង: 
អ្នកចៅខ្លងភាគីណា kamu berada di 

pihak mana (កាល៉ូ បឺោ៉ា ដា ឌិ ពីហាក ់
ម៉ាណា); 

berpihak /បឺរ(r)ពីហាក/់ v  រខ្លង: 
ក្បពលធគ្នត់ រខ្លងគ្នត់ istrinya 

berpihak padanya (អ្ុីន្តសទីញ៉ា  
បឺរ(r)ពីហាក ់បា៉ា ដាញ៉ា ); 
memihak /ចលើលហីាក់/ v ចៅខ្លង: 
ចៅក្កលខ្លងេុងចចទ hakim memihak 

terdakwa (ហាគិល ចលើលហីាក់ 
ចទើរ(r)ដាក់វ៉ា ); 
sepihak /សឺពហីាក់/ n ខ្លងដតលួយ 

pijak, pijakan /ពីេាកាល់/់ n េាំដណ្ក; 
ល៉ូលដាឋ ល: ក្កលុហ្ ុលច ះកាំពុងពាយល
រកេាំដណ្កកនុងទផី្ារឥណ្ឌូ ចលសុី 
perusahaan tersebut sedang 

berusaha mendapat pijakan di 

pasar Indonesia 

 (ចពើរ៉ូសាហាអាល ចទើរ(r)សឺប ុត សឺដាាំង 
បឺរ៉ូសាហា លិលដាបា៉ា ត់ ពេីាកាល់ ឌិ បា៉ា សារ(r) 

ឥណ្តូ ចលសុីយ៉ា ); 
terpijak /ចទើរ(r)ពីេាក/់  
v ជាល់ចលើចដាយន្េែលយ: 
ក៉ូលោេ ក្តូេបាលជាល់ចលើចដាយន្េែលយ anak  

kucing terpijak (អាណាក់ គ៉ូជិង 
ចទើរ(r)ពីេាក់) 

pijat /ពីេាត/់ v ម៉ា សា: ខ្ុាំក្តូេការម៉ា សាចជើង 
saya butuh pijat kaki (សាយ៉ា  ប ៉ូទុះ 
ពីេាត់ កាគ)ី; 
memijat /ចលើលីេាត់/  v ម៉ា សា: 
ខ្ុាំម៉ា សាសាេ់ែុាំដែលេកុចោយ saya 

memijat ototnya yang lelah 

(សាយ៉ា  ចលើលីេាត់ អ្៉ូតុតញ៉ា  យុាំង ចលើឡះ) 
pikir /ពីគីរ(r)/ n គិត: គ្នតគ់ិតថាការងរចលះ

ងយក្សួល dia pikir pekerjaan ini 

mudah (ឌីយ៉ា  ពីគីរ(r) ចពើចគើរ(r)េាអាល់ 
អ្ុីលី ល៉ូែះ); 
berpikir /ចប ៊ីរ(r)ពីគីរ(r)/ v គិត: 
គ្នត់គិតចក្េើលដលលដទល ចែើលបីចដាះក្សាយបញ្ហា ចលះ 
dia berpikir keras untuk 

menyelesaikan masalah ini
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 (ឌីយ៉ា  ចប ៊ីរ(r)ពីគីរ(r) ចគើោ៉ា ស់(s) អ្ុលទុក 
ចលើចញើចលើន្សកាល់ ម៉ា សាឡះ អ្ុីលី); 
pemikiran /ចពើលីគោី៉ា ល/់ n គិត; គាំលតិ: 
គាំលិតគ្នតព់ិតជាសេគុសាេ ញ pemikirannya 

sangat kontroversial (ចពើលីគីោ៉ា លញ់៉ា  
សាង៉ា ត់ កុលក្តាចេសីាល់); 

pikiran /ពគីីោ៉ា ល/់ n គាំលិត: ខ្ុាំលិលអាេយល់ 

ពីគាំលិតគ្នត ់aku tidak dapat 

memahami pikirannya (អាគ៉ូ 
ទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ ចលើម៉ា ហាលី ពីគីោ៉ា លញ់៉ា ) 

pil  /ពីល/ n ក្គ្នប:់ ក្គ្នប់េតីាលីល pil vitamin 

(ពីល ហ្វីតាលីល); 
pilih, memilih /ចលើលីលិះ/ v ចក្ជើសចរីស: 

គ្នត់ចក្ជើសចរីសយកក្បចទសន្ងជា
ទិសចៅចទសេរណ្៍របស់គ្នត់ dia memilih 

Thailand untuk tempat 

liburannya (ឌីយ៉ា  ចលើលីលិះ ន្ងដឡល 
អ្ ុលទុក ចទើលបា៉ា ត់ លីប ៉ូោ៉ា ល់ញ៉ា ); 
pilihan /ពីលីហាល/់ n ជចក្លើស: ពកួគ្នត់
គ្នេ លជចក្លើសចផ្សងចទ mereka tidak 

punya pilihan lain (ចលើចរកា ទីដាក់ 
ពុលញ៉ា  ពីលហីាល់ ដឡល) 

pilot /ពីឡុត/ n អ្នកចបើកបរយលតចហាះ: គ្នតជ់ាអ្នក
ចបើកយលតចហាះដែលមលបទពិចសាធល៍ dia 

seorang pilot berpengalaman 

(ឌីយ៉ា  ចសើអ្៉ូោ៉ា ង ពីឡុត ចពើរ(r)ចពើងឡាម៉ា ល់) 
pimpin, memimpin /ចលើលីលពលី/  

v ែឹក ាំ: អ្នកែឹក ាំលអែឹក ាំចដាយផ្ដលជ់ាកក្លូលអ 
pemimpin yang baik 

memimpin dengan 

memberikan contoh yang baik 

(ចពើលីលពីល យុាំ ង ន្ប ចលើលីលពីល 
ចទើងល់លឹលចពើរីកាល់ េុលចតាះ យុាំ ង ន្ប) 

pincang /ពីលចាំង/ a ខវិល; 
terpincang-pincang   

/ចទើរ(r)ពីលចាំង ពីលចាំង/ v សញ្ជឹងគិត: 
គ្នត់ចឌើរជាលួយលឹងការសញ្ជឹងគិត dia 

berjalan sambil terpincang-

pincang (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)េាឡាល់ សាាំប ៊ីល 

ចទើរ(r)ពិលចាំង-ពិលចាំង) 
pindah /ពីលដាស/់ v បដូរ: 

គ្នត់បដូរចៅក្បចទសហ្វីលីភីលចដាយសារការងរគ្នត់ 
dia pindah ke Filipina karena 

pekerjaan 

 



pinggang  pipa 

377 

 

 (ឌីយ៉ា  ពីលដាស ់ចគើ ហ្វីលីពីណា កាចរីណា 

ចពើចគើរ(r)ចអាល់) 
pinggang /ពីងហាគុាំ ង/ n េចងាះ: គ្នតម់ល

អារលេណ្៍ថា ឺេចងាះ pinggangnya 

terasa sakit (ពីងហាគុាំ ងញ៉ា  ចតើរ(r)ោ៉ា សា 

សាគីត) 
pinggir /ពីងហ្គីរ(r)/  n េាំចហ្ៀង: 

គ្នត់ រចៅេាំចហ្ៀង dia berdiri di 

pinggir (ឌីយ៉ា  ចប ៊ីរ(r)ឌីរ ីឌី ពីងហ្គីរ(r));  

េាំចហ្ៀងផ្ៃូេ pinggir jalan (ពីងហ្គីរ(r) 

េាឡាល់) 
pinggul /ពងីហ្គូល/ n ក្តចគៀក: ក្តចគៀកគ្នត់

បាក ់pinggulnya patah (ពីងហ្គូលញ៉ា  
បាតះ) 

pingsan /ពិងសាល/់ v 1 សលៃប់; 
2 ែួលសលៃប់: គ្នត់ែួល
សលៃប់ចដាយសារចលឿយហ្ត ់dia pingsan 

karena kelelahan (ឌីយ៉ា  ពីងសាល់ 
កាចរីណា ចគើចលើឡាហាល់) 

pinjam, meminjam /ចលើលិលចាំ/ v ខជី: 
ខ្ុាំខជីឡាលគ្នត់ aku meminjam 

mobilnya (អាគ៉ូ ចលើលិលចាំ ល៉ូបិលញ៉ា ); 

meminjamkan   

/ចលើលិលចាំកាល់/ v ឲ្យខជ:ី គ្នត់ឲ្យខ្ុាំខជីលុយ dia 

meminjamkan uang kepadaku 

(ឌីយ៉ា  ចលើលិលចាំកាល់ អ្ ៉ូវាំង ចគើបា៉ា ដាគ៉ូ); 
pinta, meminta /ចលើលិលតា/ v សុាំ: ចកេង

ក្បសុច ះសុាំរបស់ចលងពីឳពុកមដ យវ anak 

itu meminta mainan kepada 

orang tuanya (អាណាក់ អ្ុីទ៉ូ ចលើលិលតា 

ដល៉ាលណាល់ ចគើបា៉ា ដា អ្៉ូោុាំង ទ៉ូវ៉ា ញ៉ា ) 
pintar /ពីលចតើរ(r)/ a ោៃ ត: គ្នត់ជាចកេងោៃ ត 

dia anak yang pintar (ឌីយ៉ា   
អាណាក់ យុាំ ង ពីលចតើរ(r)) 

pintas, sepintas  

/សឺពិលតាស(s)/ ចលើលលួយដភៃត: 
គ្នត់ចលើលលួយដភៃតពីអ្វីដែលបាលចកើតចឡើង dia  

melihat sepintas apa yang 

terjadi (ឌីយ៉ា  ចលើលីហាត់ សឺពិលតាស់(ស) 

អាបា៉ា  យុាំង ចទើរ(r)េាឌិ) 
pintu /ពីលទ៉ូ/ n ទវ រ: ទវ លុខ pintu depan 

(ពីលទ៉ូ ចឌើបា៉ា ល់) 
pipa /ពីបា៉ា / n បាំពង:់ បាំពងទ់ឹក pipa 

saluran air (ពីបា៉ា  សាល៉ូោ៉ា ល់ ន្អ្) 
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pipi /ពីព/ី n ថាោ ល:់ ថាោ ល់ ងចឡើងក្កហ្ល 
pipinya bersemu merah (ពីពយី៉ា  
ចពើរ(r)ចសើល៉ូ ចលោ៉ា ស)់ 

pipit /ពពីិត/ n សតវ: សតវចបចហាះចហ្ើរខោស់ 
burung pipit terbang tinggi 

(ប ៉ូរុង ពីពិត ចទើរ(r)បាាំង ទិងហ្គី) 
pirang  /ពីោំុង/ a ទង់ដែង: 

គ្នត់លាបថាន ាំសក់គ្នត់ចៅជាទង់ដែង dia 

mengecat rambut hitamnya 

menjadi pirang (ឌយី៉ា  លឹងចងើចត ់
ោំុពុត ហ្ុីតាាំញ៉ា  លិលចឌី ពីោំុង) 

piring  /ពីរីង/ n ចល: ចៅផ្ទះ 
ការងរគ្នត់គឺលាងសមអ តចល di rumah,  

tugasnya adalah mencuci  

piring (ឌី រ៉ូម៉ា ស ់ទ៉ូចហ្គស(s)ញ៉ា  
អាដែរឡាស់ លិលជ៉ូជី ពីរីង) 

pisah, memisahkan /ចលើលីសះកាល/់  
v បាំដបក; ដញក: សទឹងលួយបាលដញកចៅជាពីរភ៉ូលិ 
sebuah sungai memisahkan  

kedua desa itu (ចសើព៉ូវស់ ស៉ូន្ហ្គ 
ចលើលីសះកាល់ ចគើែ៉ូអ្័រ ចែសា អ្ុីទ៉ូ); 
terpisah /ចតើរ(r)ពីសះ/ v ដបក; ដញក: 
ពួកគ្នត់បាលដបកគ្នន ន្លភោន ាំចហ្ើយ  

 

mereka sudah terpisah selama 

dua puluh tahun  

(ចលើចរកា ស ៉ូដាស ់ចតើរ(r)ពីសះ ចសើឡាម ២០ 
(ែ័រព៉ូឡូស) តាហ្ ុល) 

pisau /ពីចៅ/ n កាាំបិត: កាាំបិតលតុក្សួេ 
pisau yang tajam (ពីចៅ យុាំង 
តាចាំ) 

pita /ពីតា/ n ដខសប៉ូ; សញ្ហា  

plastik /បាៃ សទីក/ n ផ្ទៃ ស់តិេ; ជ័រ: 
ចលច ះចធវើពីជ័រ mangkuk itu terbuat 

dari plastik (មុាំងគុក អ្ុីទ៉ូ 
ចតើរ(r)ប ៉ូវ៉ា ត់ដារី បាៃ សទិក) 

pohon /ប៉ា៉ូហ្ុល/ n ចែើលច ើ: សតវក្ពាបលួយបាល
ទាំចលើចែើលច ើច ះ seekor burung 

merpati bertengger di pohon 

itu (ចសើដអ្ក៉ូរ(r) ប ៉ូរុង ចលុើរ(r)បា៉ា ទី  
ចបើរ(r)តឹងការ(r) ឌី ប៉ា៉ូហ្ុល អ្ុីទ៉ូ) 

pojok /ប៉ា៉ូេុក/ n កាេ់ក្ជុង; ចកៀល: ខ្ុាំចលើលគ្នត់
អ្ត់ច ើញ ពីចក្ពាះគ្នត់អ្ងគុយចៅចកៀល aku  

tidak melihatnya karena dia  

duduk di pojok (អាគ៉ូ ទីដាក់ 
ចលុើលីហាត់ញ៉ា  កាចរីណា ឌីយ៉ា ឌ៉ូឌុក ឌី ប៉ា៉ូេុក)
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pokok /ប៉ា៉ូកុក/ n សាំខ្លល់; 
-- pangkal  /ប៉ា៉ូកកុ បុាាំងកាល់/   

េាំលុេសាំខ្លល់; 
pokoknya /ប៉ា៉ូកុកញ៉ា / ចរឿងសាំខ្លល់; 
សាំខ្លល់គឺ 

pola /ប៉ា៉ូឡា/ n គក្ល;ូ ោង: 
គ្នត់ពាក់អាេមលោងក្ជងុៗ dia memakai 

baju dengan pola kotak-kotak 

(ឌីយ៉ា  ចលុើម៉ា ន្ក បាជ៉ូ ែឺង៉ា ល់ ប៉ា៉ូឡា ក៉ូតាក់-
ក៉ូតាក់) 

polisi /ប៉ា៉ូលីសីុ/ n ប៉ា៉ូលីស: អ្នកចទសេរណ្៍ដែល
េចងវងផ្ៃូលច ះបាលសួរប៉ា៉ូលីសឲ្យបងា ញផ្ៃូេ turis 

yang tersesat itu menanyakan 

arah kepada polisi (ទ៉ូរិស(s) យុាំង  
ចតើរ(r)  ចសើសាត់ អ្ុីទ៉ូ ចលុើណាញ៉ា កាល់  អារ៉ាះ 
កឺបា៉ា ដា ប៉ា៉ូលីសីុ) 

politik /ប៉ា៉ូលីទកិ/ n លចយបាយ: គ្នត់
ចប់អារលេណ្៍កនុងចរឿងលចយបាយ  

dia tertarik terjun ke dunia 

politik (ឌីយ៉ា  ចតើរ(r) តារិក ចតើរ(r) ជុល 
កឺឌ៉ូលីយ៉ា  ប៉ា៉ូលទីិក) 

politikus /ប៉ា៉ូលទីីគុស(s)/ n អ្នកលចយបាយ: 
ករណ្ីលួយច ះទកទ់ងលឹងអ្នក
លចយបាយែ៏លបីមន ក់ kasus tersebut 

melibatkan seorang politikus 

ternama (កាស ុស(s) ចតើរ(r)សឹប ុត 
ចលុើលីបាត់កាល់ ចសើអ្៉ូោុាំង ប៉ា៉ូលីទីគុស(s)  

ចតើរ(r)ណាម៉ា  ) 
politis /ប៉ា៉ូលទីិស(s)/ a លចយបាយ: ចរឿង

លចយបាយ hal politis (ហាល់ ប៉ូលីទកិ) 
polos /ប៉ា៉ូឡូស(s)/ a ទចទសាអ ត: 

គ្នត់ក្តូេហុ្ាំព័ទធកនុងបលទប់ដែលសាលញ្ា លិងទចទសាអ ត 
dia dikelilingi ruangan yang 

sederhana dan polos (ឌីយ៉ា  
ឌិចគើលីលីងី រ៉ូវ៉ា ង៉ា ល់ យុាំង សឺចឌើរ(r)ហាណា 

ដាល ់ប៉ា៉ូឡូស(ស)); 

kepolosan /ចគើប៉ា៉ូឡសូាល់/  
n ភាពទចទសាអ ត: ភាពទចទសាអ ត លិង  
ក្បចហាងចៅកនុងការតុបដតងកក្មលច ះពិតជាគួរ
ឲ្យចប់អារលេណ្៍ kepolosan dan 

kehampaan pada dekorasi 

lantainya sangat terasa 

(ចគើប៉ា៉ូឡូសាល់ ដាល ់ចគើហាាំបា៉ា អាល បា៉ា ដា ចែក៉ូោ៉ា សុ ី
ឡាលន្តញ៉ា  សាង៉ា ត់ ចទើរ(r)ោ៉ា សា) 
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pompa, pompa bensin   

/ប៉ាុលបា៉ា បិលសុលិ/ n  សាា លីយស៍ាាំង; ចហ្គស: 
ចៅសាា លីយ៍ចហ្គសក៏មលបលទប់សក្មកចហ្ើយលិង 
ហាងលក់េាំណ្ីអាហារ di pompa bensin 

juga terdapat toilet dan toko 

makanan (ឌិ ប៉ាុលបា៉ា  បិលសុិល ជ៉ូកា 

ចតើរ(r) ដាបា៉ា ត់ តយដឡត ដាល់ ត៉ូក៉ូ 
ម៉ា កាណាល់) 

porsi /ប៉ា៉ូរ(r)សុ/ី  n ចល: កាចរ៉ាល១ចល satu 

porsi es krim (សាទ៉ូ ប៉ា៉ូរ(r)សុ ីដអ្ក្សគីល) 
pos /ប៉ាុស (s)/  n ន្ក្បណ្ីយ:៍ ខ្ុាំលឹងចផ្្ើរឯកសារ

តាលរយៈន្ក្បណ្ីយ ៍aku akan 

mengirimkan berkas itu 

melalui pos (អាគ៉ូ អាកាល់ ចលុើងីរិលកាល ់
ចបើរ(r)កាស់(ស) អ្ុីទ៉ូ ចលុើឡាលុយ ប៉ាុស(s)) 

pos-el /ប៉ាុស (s) ដអ្ល/ n អ្ុីដល៉ាល: ខ្ុាំចភៃេ
អាស័យដាឋ លអ្ុីដល៉ាលរបសខ់្ុាំ aku lupa 

alamat pos-el-ku (អាគ៉ូ ល៉ូបា៉ា  
អាឡាម៉ា ត់ បុស(s)ដអ្លគ៉ូ) 

posisi /ប៉ា៉ូសុីសីុ/ n ែាំដណ្ង; តួ ទី: 
តាលរយៈច េ្ ះរបស់គ្នត ់គ្នត់អាេចលើល
ចលើោកយ៉ា ងេាស់ dari posisinya, 

dia dapat melihat panggung 

dengan jelas  

(ដារី ប៉ា៉ូសុីសីុញ៉ា  ឌីយ៉ា ដាបា៉ា ត់ ចលុើលីហាត់ 
បុាាំងហ្គុង ែឺង៉ា ល់ ចជើឡាស់(s) ) 

pot /ប៉ា៉ូត/  n ង៉ូ: ង៉ូផ្ទា  pot bunga (ប៉ា៉ូត 
ប ៉ូង៉ា ) 

potong, memotong /ប៉ា៉ូតុង, លលឹ៉ា៉ូតុង/   
v កាត:់ គ្នត់កាតស់ាេ់សក្មប់ចធវើសទីកចដាយងេលៗ 
dia memotong daging steik itu 

perlahan-lahan (ឌីយ៉ា  ចលុើល៉ា៉ូតុង 
ដាហ្គិងសទិក អ្ុីទ៉ូ ចពើរ(r)ឡាហាល់- 
ចពើរ(r)ឡាហាល់); 
potongan /ប៉ា៉ូតងុ, ប៉ា៉ូតុងង៉ា ល/់ n កាត;់ 
កាំណាត;់ កាំចទេ: កាំចទេក្កដាសោយបា៉ា យ
ចលើកក្មល potongan kertas 

berserakan di lantai (ប៉ា៉ូតុង 
ចកើរ(r)តាស់(s) ចបើរ(r)ចសើោ៉ា ក់ ឌិ ឡាល់ន្ត); 
sepotong /ប៉ា៉ូតុង, ចសើប៉ា៉ូតុង/ n ដផ្នក; 
េចក្លៀក: េចក្លៀកលាំ sepotong kue 

(ចសើប៉ា៉ូតុង គ៉ូចេ) 
potret /ប៉ា៉ូដក្តត/ n រ៉ូបងត: រ៉ូបងតឳពុកគ្នត់ 

potret ayahnya (ប៉ា៉ូដក្តត អាយ៉ាះញ៉ា ); 
memotret /ចលើល៉ា៉ូដក្តត/ v ងតរ៉ូប: 
គ្នត់បាលងតរ៉ូបសតវទាំងអ្ស់ច ះ
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dia telah memotret semua 

binatang itu (ឌយី៉ា  ចទើឡះ ចលើល៉ា៉ូដក្តត 
សឺល៉ូវ៉ា  ប ៊ីណាតាាំង អ្ុីទ៉ូ); 
pemotretan /ចពើល៉ា៉ូដក្តតាល់់/ n ងតរ៉ូប: 
គ្នត់កាំពុងដតចរៀលងតរ៉ូប ia sedang  

mempelajari pemotretan (អ្ុយី៉ា  
សឺដាាំង ចលើលចពើឡាេារី ចពើល៉ា៉ូដក្តតាល់) 

prajurit /ក្បាជ៉ូរីត/ n អ្នកេលាាំង: 
អ្នកេលាាំងបុោណ្យ៉ូណាលី prajurit kuno 

Yunani (ក្បាជ៉ូរិត គ៉ូណ្៉ូ  យ៉ូណាលី) 
praktik /ក្បាកទីក/ n អ្លុេតតល៍: 

ការអ្លុេតតចេជជសាក្សត praktik medis 

(ក្បាកទិកចលឌិស(s)); 

mempraktikkan   

/ក្បាកទីក, លឹលក្បាកទិក/ v អ្លុេតតល:៍ 
អ្នកចេទលលតច ះបាលអ្លុេតដល៍ជាំ ញរបស់គ្នត់
ចៅតាលផ្ៃូេ pesulap itu 

mempraktikkan keahliannya 

di jalan (ចបុើស ៉ូឡាប់ អ្ុទី៉ូលឹលក្បាកទិកកាល់ 
កឺអ្ះលីយ៉ា លញ៉ា  ឌី ចឡាល)់ 

praktis /ក្បាកទីស/ a អ្លុេតតល៍: េធិសីាន្តសត
អ្លុេតតល៍ cara praktis (ចោ៉ា  ក្បាកទិក) 

pramugara /ក្បាល៉ូហាគ ោ៉ា / n អ្នកយល; អ្នក
ចលើលការខុសក្តូេ :អ្នកយលច ះរួសោយណាស់  

pramugara itu sangat ramah 

(ក្បាល៉ូហាា ោ៉ា  អ្ុីទ៉ូ សាង៉ា ត់ ោ៉ា ល៉ាះ) 
pramugari /ក្បាល៉ូហាគ រី/ n អ្នក

បចក្លើតាលយលតចហាះ:  ងេង់កាៃ យជាអ្នក 
បចក្លើតាលយលតចហាះ dia ingin menjadi 

pramugari (ឌីយ៉ា  អ្ុីងលិ លឹលចឌី 
ក្បាល៉ូហាា រី) 

pramuka /ក្បាល៉ា៉ូកា/ n កាយរិទធ: 
គ្នត់ជាចកេងកាយរិទធដែលសាលញ្ា ia adalah 

seorang anak pramuka yang 

polos (អ្ុយី៉ា  អាដាឡះ សឺអ្៉ូោុាំង អាណាក់ 
ក្បាល៉ូកា យុាំង ប៉ា៉ូឡូស(ស)) 

pramuniaga /ក្បាល៉ូលីយ៉ា ហាគ / n អ្នកលក់: 
អ្នកលក់ច ះបចក្លើអ្តិងិជលចដាយរួសោយ 

pramuniaga itu melayani 

pelanggan dengan ramah 

(ក្បាល៉ូលីយ៉ា ហាា  អ្ុីទ៉ូ ចលើឡាយ៉ា លី ចពើឡាាំងហាា ល់ 
ចឌើង៉ា ល់ ោ៉ា ល៉ាះ 

pramusaji /ក្បាល៉ូសាជ/ី n អ្នកបចក្លើ: 
អ្នកបចក្លើច ះបាលយកបញ្ជីលុខលាូប 
pramusaji itu membawa 

daftar menu  (ក្បាល៉ូសាជី អ្ុីទ៉ូ ចលើលបាវ៉ា  
ដាហ្វតារ(r) ចលើល៉ូ) 

pramuwisata /ក្បាល៉ូេីសាតា/  

n អ្នកលគគចទសចទសេរណ្:៍
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អ្នកលគគចទសចទសេរណ្៍បាល ាំអ្នកចទសេរណ្ល៍កទ
សស ល៉ូណាស ់(េមិលឯកោជឥណ្ឌូ ចលសីុ) 

pramuwisata itu mengajak 

turis mengunjungi Monas 

(ក្បាល៉ូេសីាតា អ្ុីទ៉ូ ចលើង៉ា េាក់ ទ៉ូរុីស(ស) 

ចលើងងុលជ៉ូងី ល៉ា៉ូ-ណាស់(ស)) 

prangko /ក្បាាំងក៉ូ/ n ដតល; ក្តា: ខ្ុាំក្តូេការដតល
ចែើលបចីផ្្ើរសាំបុក្តចលះ aku butuh 

prangko untuk mengirimkan 

surat ini (អាគ៉ូ ប ៉ូទុះ ក្បាាំងក៉ូ អ្ ុលទកុ 
ចលើងីរិលកាល ់ស ៉ូោ៉ា ត់អ្ុីលី) 

prestasi /ចក្ពសាត សុ/ី n សលិទធិផ្ល: 
លកែល់ែាំណាក់ចលះគឺជាសលទិធិផ្លលួយ 

mencapai tahap ini adalah 

sebuah prestasi (ល;លចន្ប៉ា តាហាប់ 
អ្ុីលី អាដាឡះ សឺប ៉ូេះ ចក្ពសាត សុី) 

pria /ក្ពីយ៉ា / n បុរស:  
បុរសច ះស៉ូក្តគលោីអាល់ក៉ូរអាល  
pria itu membaca koran  

(ក្ពីយ៉ា  អ្ុីទ៉ូ ចលើលបាច ក៉ូោ៉ា ល) 
pribadi /ក្ពីបាឌ/ី n បគុគល; ឯកជល: 

ចរឿងបុគគល; ចរឿងផ្ទទ ល់ខៃួល urusan 

pribadi (អ្ ៉ូរ៉ូសាល់ ក្ពីបាឌី) 
pribumi /ក្ពីប ៉ូល/ី n ជលជាតិចឌើលភាគតិេ: 

Aborigin  

គឺជាជលជាតិចឌើលភាគតេិក្បចទសអ្៉ូន្តសាត លី 
Aborigin adalah suku pribumi 

Australia (អាប៉ូរីហ្គិល អាដាឡះ ស ៉ូគ៉ូ 
ក្ពីប ៉ូលី អ្៉ូន្តសាត លីយ៉ា ) 

prihatin /ក្ពីហាទលី/  a ក្ពួយបារលភ: 
ពលរែឋចៅកនុងភ៉ូលិច ះក្ពួយបារលភជាលួយលឹងអ្ាំចពើលួ 
េបៃល់ penduduk desa itu merasa 

prihatin dengan pencurian itu 

(ចពើលឌ៉ូឌុគ ចែសា អ្ុីទ៉ូ ចលើោ៉ា សា ក្ពហីាទិល 
ចឌើង៉ា ល់ ចពើលជ៉ូរីយ៉ា ល អ្ុីទ៉ូ); 
memprihatinkan  

/ចលើលក្ពីហាទីកាល់/់ v ចធវើឲ្យក្ពួយបារលភ: 
ែាំប៉ូលផ្ទះច ះចធវើឲ្យក្ពួយបារលភណាស់សក្មប់ខ្ុាំ 
ចក្ពាះចលើលចៅចសទើរដតបាក់ធាៃ ក់ចហ្ើយ atap 

rumah itu memprihatinkan 

bagiku karena terlihat hampir 

jatuh (អាតាប់ រ៉ូល៉ាះ អ្ុីទ៉ូ ចលើលក្ពីហាទីកាល ់
បាហ្គីគ៉ូ កាចរីណា ចទើរ(r)លីហាត់ ហាាំពីរ(r) 

េាទុះ) 
prinsip /ក្ពីបាឌ/ី n ចគ្នលការណ្៍:  

ចគ្នលការណ្៍ជីេតិ prinsip hidup (ក្ពបីាឌ ី
ហ្ុីឌុប) 

puas /ព៉ូវ៉ា ស ់(s)/ a ចពញេិតត: ចយើងខ្ុាំចពញេិតត
លឹងចសវកលេសណាឋ គ្នរច ះ
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kami puas dengan pelayanan 

hotel itu (កាល ីព៉ូវ៉ា ស ់(s) ែឺង៉ា ល់ 
ចបុើឡាយ៉ា ណាល ់ហ្៉ូដតលអ្ុីទ៉ូ); 
kepuasan /ព៉ូវ៉ា ស(់s) កឺព៉ូវ៉ា សាល់/  
n ការចពញេិតត: ការចពញេិតតរបសអ់្តិងិជល 
kepuasan pelanggan (កឺព៉ូវ៉ា សាល់ 
ចបុើឡាាំងហាា ល់); 
memuaskan /ព៉ូវ៉ា ស់ (s), 

ចលុើល៉ូវ៉ា ស(់s)កាល/់ v បាំចពញបាំណ្ង: វជាចរឿង
ពិបាកចែើលបបីាំណ្ងលលុសសក្គប់គ្នន  sangat 

sulit memuaskan keinginan 

semua orang (សាង៉ា ត់ ស ៉ូលីត 
ចលុើល៉ូវ៉ា ស(់s)កាល ់កឺអ្ុីងិលណាល់ ចសើល៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង) 

pucat /ព៉ូចត/់ a ចសៃក: លុខ ងចសៃកខ្លៃ ាំងណាស់ 

wajahnya sangat pucat (វ៉ា េះញ៉ា  
សាង៉ា តិ ព៉ូចត់) 

puisi /ពុយសីុ/ n កាំណាពយ:  ងបាលអាលកាំណាពយ
លួយកនុងន្ងងខួបកាំចណ្ើត ង dia 

membacakan sebuah puisi di  

pesta ulang tahunnya (ឌីយ៉ា  
ចលុើលបាចកាល់ ចសើប ៉ូេះ ពុយសីុ ឌី ចប៉ាស(s)តា 

អ្ ៉ូឡាាំង តាហ្ ុលញ៉ា ) 
puja /ព៉ូេា/ n ចគ្នរព: 

អ្នកហ្នឹងចហ្ើយដែលខ្ុាំចគ្នរព លិងក្សឡាញ់  

kaulah yang kupuja dan 

kukasihi (ចៅឡះ យុាំង គ៉ូ ព៉ូេា ដាល ់គ៉ូ 
កាសីុហ្ុ)ី; 
memuja /ចលើល៉ូេា/ v ចគ្នរពប៉ូជា: 
ខ្ុាំចគ្នរពប៉ូជាក្ពះដែលលហាធាំចធង aku 

memuja Tuhan Yang Maha 

Esa (អាគ៉ូ ចលើល៉ូេា ទ៉ូហាល់ យុាំង ម៉ា ហា 

ចអ្សា); 

pujaan /ព៉ូេាអាល/ n អ្នកជាទីចគ្នរព; 
បណ្ដូ លេិតត; មច ស់េិតត: 
ក្ពះជាទីចគ្នរពសកាា រៈរបស់លលុសស Tuhan 

pujaan manusia ទ៉ូហាល់ ព៉ូេាអាល ់
ម៉ា ល៉ូសុីយ៉ា ;  រីបណ្ដូ លេិតត wanita 

pujaan hati (វ៉ា លីតា ព៉ូេាអាល់ ហាទ)ី 
puji, memuji /ព៉ូជី, ចលុើល៉ូជី/ v សរចសើរ: 

ក្គូគ្នត់សរចសើរក៉ូលសិសសគ្នត់ដែលមល
អាកបបកិរិយលអ guru itu memuji 

muridnya yang berkelakukan  

baik (ហ្គូរ៉ូ អ្ុីទ៉ូ ចលុើល៉ូជី ល៉ូរីតញ៉ា  យុាំង ចបើ(r) 

កឺឡាគ៉ូវ៉ា ល់បាអ្ុកី) 
pukul /ព៉ូគុល/ n ចម៉ា ង: ចពលចលះចម៉ា ងក្បាាំ 

sekarang pukul lima (ចសើកាោុាំង 
ព៉ូគុល លីម៉ា ); 
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memukul /ព៉ូគុល ចលើល៉ូគុល/ v វយ: 
 ងវយខ្ុាំខ្លៃ ាំងដលលដទល dia memukulku 

sangat keras (ឌីយ៉ា  ចលុើល៉ូគុលគ៉ូ សាង៉ា ត់ 
កឺោស់(s)) 

pula /ព៉ូឡា/ p ដែរ; ផ្ងដែរ: 
គ្នត់បាលដាក់ចសៀេចៅច ះេ៉ូលកនុងកាប៉ូបផ្ងដែរ 
dia memasukkan pula buku itu 

ke dalam tasnya (ឌយី៉ា  ចលើម៉ា ស ុគកាល់ 
ព៉ូឡា ប ៉ូគ៉ូ អ្ុីទ៉ូ ចគើ ដាឡាាំ តាស់(ស)ញ៉ា ) 

pulang /ឡាាំង/ v ក្តឡប ់ខ្ុាំក្តឡប់ចៅផ្ទះ aku 

pulang ke rumah (អាគ៉ូ ព៉ូឡាាំង ចគើ 
រ៉ូល៉ាះ); 
-- pergi /ព៉ូឡាាំង ចពើរ(r)ហ្គ/ី ចៅលក; 
berpulang /បឺរ(r)ព៉ូឡាាំង/  

v ទទួលលរណ្ៈភាព; សាៃ ប:់ 
មដ យគ្នត់បាលទទួលលរណ្ៈភាពកាលពីោន ាំចៅ 

ibunya berpulang setahun 

yang lalu (អ្ុីប ៉ូញ៉ា  បឺរ(r)ព៉ូឡាាំង 
សឺតាហ្ ុល យុាំង ឡាល៉ូ) 

pulau /ព៉ូចៅ/ n ចកាះ: ចកាះស ៉ូម៉ា ក្តា pulau 

Sumatra (ព៉ូឡូេ ស ៉ូម៉ា ក្តា); 

kepulauan  /ចគើព៉ូចៅវ៉ា ល់/់ n ក្បជុាំចកាះ 

pulih /ព៉ូលីស(s)/ v ជាសះចសបើយ: 
គ្នត់បាលជាសះចសបើយចហ្ើយ dia sudah 

pulih keadaannya (ឌីយ៉ា  ស ៉ូែះ 
ព៉ូលិះ ចគើអាដាអាល់ញ៉ា ); 
pemulihan /ចពើល៉ូលីហាល់់/   
n ធ៉ូរចសបើយ: 
គ្នត់សាិតកនុងែាំណាល់ធ៉ូរចសបើយចហ្ើយ dia 

sedang berada dalam masa 

pemulihan (ឌីយ៉ា  សឺដាាំង បោឺ៉ា ដា ដាឡាាំ 
ម៉ា សា ចពើល៉ា៉ូលីហាល់) 

pulpen /ព៉ូលដប៉ាល/ n ប  េ: ប  េច ះមលព័ណ្៌ចមេ  
pulpen itu berwarna hitam 

(ព៉ូលដពល អ្ុីទ៉ូ បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណា ហ្ុីតាាំ) 
puluh /ព៉ូលុះ/ n ែប;់ 

berpuluh-puluh   

/បឺរ(r)ព៉ូលុះ ព៉ូលុះ/ v ែប;់ 
puluhan /ព៉ូលុះហាល់/់ n ោប់សិប 

punah /ព៉ូណ្ះ/ a ផ្ុតព៉ូជ: 
សតវច ះបាលផ្ុតព៉ូជចហ្ើយ hewan itu 

sudah punah (ចហ្វ៉ា ល់ អ្ុីទ៉ូ ស ៉ូែះ 
ព៉ូណ្ះ) 
kepunahan /ចគើព៉ូណាហាល់/់  
n ការផ្ុតព៉ូជ: 
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សតវច ះបាលកាំពុងដតរងល៉ូេការផ្ុតព៉ូជ hewan 

itu sedang mengalami 

kepunahan (ចហ្វ៉ា ល់ អ្ុីទ៉ូ សឺដាាំង 
ចលើង៉ា ឡាាំលី ចគើព៉ូណាហាល់) 

puncak /ពលុចក/់ n កាំព៉ូល: កាំពួលភនាំ 
puncak gunung (ពុលចក់ ហ្គូលុង) 

punggung /ពងុហ្គុង/ n ខ្លងចក្កាយ; ខនង: 
គ្នតម់លខនងធាំ punggungnya sangat 

lebar (ពុងហ្គុងញ៉ា  សាង៉ា ត់ ចលបារ(r)); 

punya, kepunyaan /ព៉ូញ៉ា / n កលេសិទធិ: 
 ឡិកាចលះជាកលេសិទធិរបស់ខ្ុាំ jam ini  

kepunyaan saya (ចាំ អ្ុីលី កឺព៉ូញ៉ា អាល 
សាយ៉ា ); 
mempunyai /ព៉ូញ៉ា  ចលើលព៉ូន្ញ/ v មល: 
 ងមលក៉ូលពីរ ក់ dia mempunyai 

dua orang anak (ឌយី៉ា ចលុើព៉ូន្ញ៉ា ឌ៉ូវ៉ា  
អ្៉ូោុាំង អាណាក់) 

pupuk /ព៉ូពុគ/ n ជី: 
ចលះគឺជាជីដែលចធវើពីលាលកសតវ ini adalah 

pupuk yang terbuat dari 

kotoran hewan  

 

 

 

(អ្ុីលី អាដាឡះ ព៉ូពុគ យុាំង ចទើរ(r)ប ៉ូវត់ ដារី 
ក៉ូត៉ូោ៉ា ល់ ចហ្វ៉ា ល់); 
memupuk /ចលើល៉ូពុគ/ v ដាក់ជ:ី 
គ្នត់កាំពុងដតដាក់ជីចឌើលសាវ យត៉ូេច ះ dia 

sedang memupuk  pohon 

mangga kecil itu (ឌីយ៉ា  សឺដាាំង 
ចលើល៉ូពុគ ប៉ា៉ូហ្ុល មុាំងហាា  ចគើជីល អ្ុទី៉ូ); 
pemupukan /ចពើល៉ូពុគកាល់់/ n ការចធវើជី: 
ែាំចណ្ើរការន្លការចធវើជីក្តូេការចពលចេលាចក្េើល 
proses pemupukan iu 

membutuhkan banyak pupuk 

(ក្បូដសស(ស) ចពើល៉ា៉ូពុគកាល់ អ្ុីយ៉ូ ចលើលប ៉ូទុះកាល់ 
បាញ៉ា ក់ ចប៉ា) 

pura /ព៉ូោ៉ា / n ក្បាសាទ: ក្បសាទែ៏ពិសិែឋ pura 

suci (ព៉ូោ៉ា  ស ៉ូជ)ី 
pura-pura /ព៉ូោ៉ា -ព៉ូោ៉ា / adv ចធវើពុត 
purnama /ព៉ូរណាម៉ា / n ក្ពះេ័លទចពញេងស: 

ោក្តីចលះក្ពះេ័លទចពញេងស malam ini 

bulan purnama (ម៉ា ឡាល អ្ុលីី ប ៉ូឡាល់ 
ព៉ូរ(r ) ណាម៉ា ) 
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pusar /ព៉ូសារ(r)/ n ផ្ចតិ 
pusara /ព៉ូសាោ៉ា / n ទីបញ្ចុះសព 

គ្នត់អ្ងគុយយាំចៅលុខទីបញ្ចុះសពមដ យគ្នត់ ia 

duduk menangis di pusara 

ibunya (អ្ុីយ៉ា  ឌ៉ូឌុគ ចលើណាងិស(ស) ឌិ 
ព៉ូសាោ៉ា  អ្ុីប ៉ូញ៉ា ) 

pusat /ព៉ូសាត់/ n 1 លជឈលណ្ឌ ល; កណាដ ល: 
ការិយល័យកណាដ ល kantor pusat 

(កាល់ត៉ូរ(r) ព៉ូសាត់); លជឈលណ្ឌ លផ្ារទាំចលើប 
pusat perbelanjaan (ព៉ូសាត់ ចបុើរ(r) 

ចបើឡាល់ចអាល); 2 កណាដ ល: ចៅេាំកណាដ ល
ទីក្កងុ di pusat kota (ឌី ព៉ូសាត់ ក៉ូតា);  

3 កណាដ ល; េាំណុ្េ: េាំណុ្េយកេិតតទុកដាក់ 
pusat perhatian (ព៉ូសាត់ ចបុើរ(r) 

ហាទីយ៉ា ល) 
pusing /ព៉ូសុិង/ a  កឺាល; េិលលុខ:  

ខ្ុាំ ឺកាលចដាយសារ២ន្ងងចហ្ើយលិលបាលចគង 
aku pusing karena sudah dua 

hari tidak tidur (អាគ៉ូ ព៉ូសុីង កាចរីណា 

ស ៉ូែះ ឌ៉ូវ៉ា  ហារ ីទីដាក់ ទីឌ៉ូរ(r)); 

memusingkan /ចលើល៉ូសុិងកាល់់/  
v េចងវង;  ឺកាល:  

ចលចរៀលច ះពិតជាចធវើឲ្យ ឺកាលដលល 
pelajaran itu sangat 

memusingkan (ចពើឡាេាល់ អ្ុីទ៉ូ សាង៉ា ត់ 
ចលើល៉ា៉ូសុិងកាល់) 

pustaka, perpustakaan   

/ព៉ូស(s)តាកា, ចពើរព៉ូស(s)តាកាអាល/  
n បណាា ល័យ: បណាា ល័យជាតិ 
perpustakaan nasional 

(ចពើរព៉ូស(s)តាកាអាល ណាសីុយ៉ា៉ូណាល់); 
pustakawan /ព៉ូសាត កាវ៉ា ល់់/ n បណាា រកស 

putar /ព៉ូតារ(r)/ v បងវិល; ដបរ; 

-- balik /ព៉ូតារ(r)  បាលិក/ v ក្តឡប;់ 
-- ulang /ព៉ូតារ(r)  អ្ ៉ូឡាាំង/ លដងចទៀត: េុេ
ប៉ូតុងលដងចទៀត tekan tombol putar 

ulang (ចតើកាល់ តុលបុល ព៉ូតារ(r) អ្ ៉ូឡាាំង); 
berputar(-putar)  

/បឺរ(r)ព៉ូតារ(r) ព៉ូតារ(r)/ v េិលេុះចឡើងៗ: 
ពួកចគេលិេុះចឡើងៗចដាយសារដតលិលែឹងទិសចៅ 
mereka berputar-putar karena 

tidak tahu arah
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 (ចលើចរកា បឺរ(r)ព៉ូតារ(r) ព៉ូតារ(r) កាចរីណា 

ទីដាក់ ចតាេ អារះ) 
memutar /ព៉ូតារ(r), ចលើល៉ូតារ (r)/  
v 1 ជុាំេិញ; បងវិល; បត់ដបល: បលទបេ់ចងអៀតពិបាក
យលយលតបត់ដបល ruang yang cukup 

untuk kendaraan memutar (រ៉ូវុាំង 
យុាំង ជ៉ូគុប អ្ លុទុក កលឹដាោ៉ា អាល ចលុើល៉ូតារ(r) ); 

2 ជុាំេិញ; បត់ចក្កាយ: បត់ចក្កាយ memutar 

balik (ចលុើល៉ូតារ(r) បាលិក) 
putaran /ព៉ូតាោ៉ា ល/់ n រងវងល់៉ូល; 

seputar /សឺព៉ូតារ(r)/ n លួយជុាំ; ជុាំេិញ; 
putaran balik /ព៉ូតាោ៉ា ល់ បាលិក/   
រងវង់; បត់ដបល: ចធវើការបត់ដបល melakukan 

putaran balik (ចលុើឡាគ៉ូកាល់ ព៉ូតាោ៉ា ល ់
បាលិក) 

putih /ព៉ូទិះ/ n ពណ្៌ស: ពណ្៌ស warna 

putih (វ៉ា រ(r)ណា ព៉ូទិះ); 
keputihan /ចគើព៉ូទីហាល់/់ n ពណ័្៌ស; 

pemutihan /ចពើល៉ូទហីាល់់/ n ចធវើឲ្យស 

putik /ព៉ូទីគ/ n ពលៃក; ក្តួយ 

putra /ព៉ូក្តា/ n ក៉ូលក្បុស 

putri /ពុក្ទ/ី n ក៉ូលក្សី; បុក្តី; មច ស់កសក្តី: បុក្តី
ក្ពះោជា putri kerajaaan (ពុក្ទ ី
កឺោ៉ា ចអាល) 

putus /ព៉ូទុស(s)/ v ដបកបាក;់ ដាេ;់ 
keputusan /ចគើព៉ូទ៉ូសាល/់  
n ការសចក្លេេិតត; 
memutuskan /ចលើល៉ា៉ូទុស(s)កាល់/់  
v សចក្លេេិតត: ចៅក្កលសចក្លេេិតតចរឿងកដីចលះ 
hakim memutuskan perkara 

(ហាគិល ចលើល៉ូទ៉ូសាា ល់ ចពើរ(r)កាោ៉ា ); 
terputus(-putus)   

/ចទើរ(r)ព៉ូទុស(s) ព៉ូទ៉ូស/ v ដាេ់ៗ: 
ដខសអ្ាំចបាះដាេ់ៗចដាយសារដតចស់ benang 

terputus-putus karena lapuk 

(បឺណាាំង ចទើរ(r)ព៉ូទុស(ស) ព៉ូទុស(ស) 

កាចរីណា ឡាពុគ) 
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R  -  r 

raba /ោ៉ា បា/ v ប៉ាះ; សាទ ប: ប៉ាះេុះចដាយងេលៗ 
rabalah dengan lembut (ោ៉ា បាឡះ 
ចឌើង៉ា ល់ ឡឹលប ុត); 
meraba /ចលើោ៉ា បា/ v ប៉ាះ; សាទ ប: 
ចេជជបណ្ឌ ិតសាទ បចឌើលក្ទងូអ្នកជលងឺច ះ
ចឌើលបីែឹងពីែចងាើល dokter meraba 

dada pasien itu untuk 

merasakan benjolan (ែុកចទើរ(r) 

ចលើោ៉ា បា ដាដា បា៉ា សុីដយ៉ាល អ្ុីទ៉ូ អ្ ុលទុក 
ចលើោ៉ា សាកាល់ ដបលេយូឡាល់); 
meraba-raba /ចលើោ៉ា បា ោ៉ា បា/ v 1 ោេ: 
ោេែ៉ូរអ្ាំព៉ូលទាំងងងឹត meraba-raba 

sakelar lampu dalam 

kegelapan (ចលើោ៉ា បា ោ៉ា បា សាចគើឡារ(r) 

ឡាាំព៉ូ ដាឡាាំ ចគើចហ្គើឡាបា៉ា ល់់); 2 ទសសទយ: 
តាលរយះកាយេកិាគ្នត ់
ខ្ុាំអាេទសសទយពីអ្តាល័យគ្នត់ dari gerak-

geriknya saya dapat meraba-

raba maksudnya (ដារី ចហ្គើោ៉ា ក់ 
ចហ្គើរិគញ៉ា  សាយ៉ា  ដាបា៉ា ត់ ចលើោ៉ា បា-ោ៉ា បា 

ម៉ា ក់ស ុតញ៉ា ) 
rabun /ោ៉ា ប ុល/ a ក្សអាប់: 

ចកេងមលដភនកក្ពិលក្សអាប់ anak bermata  

rabun (អាណាក់ បឺរ(r)ម៉ា តា ោ៉ា ប ុល); 
-- dekat /ោ៉ា ប ុល ចឌើកាត/់ ចលើលច ើញជិត; 
-- jauh /ោ៉ា ប ុល េាអ្៉ូេ/ ចលើលច ើញោង យ; 
-- senja /ោ៉ា ប លុ សឺលេា/ ពិការដភនក 

racun /ោ៉ា ជុល/ n ពុល: ផ្ឹកទកឹឲ្យបាលចក្េើល
អាេបាំបាត់ជាតិពុល minum air yang 

banyak dapat menghilangkan 

racun (លីលុល អាយីរ(r) យុាំង បាញ៉ា ក់ 
ដាបា៉ា ត់ ចលើងហ្ុីឡាាំងកាល់ ោ៉ា ជុល) ផ្សិតលួយេាំលលួ
មលផ្ទុកជាតិពុល beberapa jamur 

mengandung racun 

mematikan (ចបើចបើោ៉ា បា៉ា  េាល៉ូរ(r) 

ចលុើង៉ា ល់ឌុង ោ៉ា ជុល ចលុើម៉ា ទិកាល់); 
-- serangga  

/ោ៉ា ជុល សឺោុាំងហាា /  ថាន ាំសមៃ ប់សតវលអិត: 
ែាំណាាំច ះក្តូេបាលបាញ់ថាន ាំសមៃ ប់សតវលអិត 
tanaman itu disemprot dengan 

racun serangga (តាណាាំម៉ា ល់ អ្ុីទ៉ូ 
ឌិសឹលក្បតុ ចឌើង៉ា ល់ ោ៉ា ជុល សឺោុាំងហាា ); 
-- tikus  

/ោ៉ា ជុល ទគីុស(s)/ ថាន ាំពុលកណ្តុ រ; 
beracun /បឺោ៉ា ជុល/ v 1 មលពឹស; 

មលសារធាតុពុល: ធាតុគលីីដែលមលសារធាតពុុល
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zat kimia beracun (ហ្ាត់ គីលយី៉ា  
បឺោ៉ា ជុល); 2 ពុល; មលជាតិពុល: ចហ្គសចលះមល
ជាតិពុលខ្លៃ ាំងណាស់ gas ini sangat 

beracun (ហាគ ស(់s) សាង៉ា ត់ ចបើោ៉ា ជុល);  
3 ពុល; មលជាតិពុល: ក្ពួញមលជាតិពុល 

panah beracun (បា៉ា ណ្ះ ចបើោ៉ា ជុល); 
keracunan /ោ៉ា ជលុ, កឺោ៉ា ជ៉ូណាល/់   
v ពុល; ជាតិពុល: គ្នត់ក្តូេជាតិពុល dia 

keracunan (ឌីយ៉ា  កោឺ៉ា ជ៉ូណាល់); 
meracuni /ោ៉ា ជលុ, ចលុើោ៉ា ជ៉ូលី/ v បាំពុល: 
មលលលុសសដាកថ់ាន ាំបាំពុលកនុងអាហារគ្នត ់
seseorang telah meracuni 

makanannya (ចសើចសើអ្៉ូោុាំង ចតើឡះ 
ចលុើោ៉ា ជ៉ូលី ម៉ា កាណាល់ញ៉ា ) 

1radang, meradang /ចលើោ៉ា ដាាំង/  
v 1 ខឹងសលាយ៉ា ងខ្លៃ ាំង: 
តាលរបាយការណ្៍ថារែឋលន្តលតីក៏មលការខឹងសលាយ៉ា
ងខ្លៃ ាំងចៅចពលលឺការទិទលច ះ menteri 

dilaporkan sempat meradang 

mendengar komentar tersebut 

(លិលចតរី ឌិឡាប៉ារ(r)កាល ់សុឹលបា៉ា ត់ ចលើោ៉ា ដាាំង  

ចលើលចឌើង៉ា រ(r) ក៉ូដលលតារ(r) ចទើរ(r)សឺប ុត); 
2 ខឹងយ៉ា ងខ្លៃ ាំង: 
អាកបបកិរិយវចធវើឲ្យខ្ុាំខឹងយ៉ា ងខ្លៃ ាំង tingkah 

lakunya membuatku 

meradang (ទិងកះ ឡាគ៉ូញ៉ា  ចលើលប ៉ូវ៉ា ត់គ៉ូ 
ចលើោ៉ា ដាាំង) 

2radang /ោ៉ា ដាាំង/ n រលាក 
radio /ោ៉ា ឌីយ៉ា៉ូ/ n េិទយុ: សាា លីយ៍េទិយុ stasiun 

radio (ចសើតាសុីយ៉ូល ោ៉ា ឌីយ៉ា៉ូ) 
raga /ោ៉ា ហាា / n រ៉ូបោង: រ៉ូបកាយ លិងេញិ្ហា ណ្ 

jiwa dan raga (ជីវ៉ា  ដាល ់ោ៉ា ហាា ); 
memperagakan   

/ចលើលចពើោ៉ា ហាា កាល់/់ v បងា ញ: 
ពួកចគលឹងបងា ញពីគចក្មងងេីបាំផ្ុតរបស់ពួកចគ 
mereka akan memperagakan 

rancangan terbarunya (ចលើចរកា 

អាកាល់ ចលើលចពើោ៉ា ហាា កាល់ ោ៉ា ល់ចង៉ា ល់ 
ចទើរ(r)បារ៉ូញ៉ា );  
សចលៃៀកបាំពាក់អាពាហ្៍ពិពាហ្៍ក្តូេបាលបងា ញចដាយ
អ្នករេ ល៉ា៉ូតផ្ទទ ល ់gaun pengantin itu 

diperagakan oleh 

perancangnya sendiri (ហាា អ្ លុ 
ចពើងហាា ល់ទិល អ្ុទី៉ូ ឌិចពើោ៉ា ហ្ាកាល់ អ្៉ូចលះ 
ចពើោ៉ា ល់ចាំងញ៉ា  សិលឌិរី);
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pemeragaan /ចពើចលើោ៉ា ហាា អាល/   
n ការបងា ញ: ការបងា ញពីេធិីចធវើការរបស់ម៉ា សីុល 
pemeragaan cara kerja mesin 

(ចពើចលើោ៉ា ហាា អាល ចោ៉ា  ចគើរ(r)េា ចលើសុីល); 
peraga /ចពើោ៉ា ហាា / n 1 អ្នកបងា ញ: 
អ្នកបងា ញល៉ា៉ូតសចលៃៀកបាំពាក់ peraga 

busana (ចពើោ៉ា ហាា  ប ៉ូសាណា); 

2 ជាំលួយចលើលច ើញ: 
គ្នត់បចក្ងៀលចដាយឧបករណ្៍ជាំលួយ dia 

mengajar dengan alat peraga 

(ឌីយ៉ា  ចលើង៉ា េារ(r) ចឌើង៉ា ល់ អាឡាត ់
ចពើោ៉ា ហាា ); 
peragaan /ចពើោ៉ា ហាា អាល/ n បងា ញ: 
បងា ញល៉ា៉ូតសចលៃៀកបាំពាក ់peragaan 

busana (ចពើរ(r)ោ៉ា ហាា អាល ប ៉ូសាណា) 

ragam /ោ៉ា ហាា / n 1 ក្បចភទ: 
មលចក្េើលក្បចភទតន្តលតី ada banyak 

ragam musik (អាដា បាញ៉ា ក់ ោ៉ា ហាា ាំ 
ល៉ូសុីគ); ទាំ ក់ទាំលងជាលួយលលុសសចក្េើលក្បចភទ  
bergaul dengan berbagai 

ragam orang (បឺរ(r)ហាា អ្៉ូឡាល់ ចឌើង៉ា ល់ 
បឺរ(r)បាន្ហ្គ ោ៉ា ហាា ាំ អ្៉ូោុាំង); 2 សលទរកថា; តង់; 
ភាសា: គ្នត់លយិយជាលួយភាសាផ្ៃូេការ dia 

berbicara dengan ragam  

formal (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ប ៊ីចោ៉ា  ចឌើង៉ា ល់ ោ៉ា ហាា ាំ 
ហ្វូរ(r)ម៉ា ល់); 
seragam /សឺោ៉ា ហាា ាំ/ n ឯកសណាឋ ល: 
ឯកសណាឋ លសាលា pakaian seragam 

sekolah (បា៉ា ន្កយ៉ា ល់ សឺោ៉ា ហាា ាំ សឺក៉ូឡះ) 
ragu /ោ៉ា ហ្គ/ូ a 1 សាទ ក់ចសទើរ; លិលចជឿជាក់: ខ្ុាំ

លិលចជឿជាក់ចលើទចងវើលអរបស់គ្នត់ saya ragu 

akan kebaikannya (សាយ៉ា  ោ៉ា ហ្គ ូ
អាកាល់ ចគើបាអ្ុីគកាល់ញ៉ា ); 2 បារលភ: 
ខ្ុាំបារលភថាចទើេចលៃើយរបស់ខ្ុាំក្តូេឬយ៉ា ងណា saya 

ragu apakah jawaban saya 

benar (សាយ៉ា  ោ៉ា ហ្គ ូអាបា៉ា កះ េាវ៉ា បាល ់
សាយ៉ា  បឺណារ(r)); 

keraguan /ចគើោ៉ា ហ្គូវ៉ា ល់/់   
n ភាពលិលក្បាកែក្បជា; ការសាទ ក់ចសទើរ: 
ភាពលិលក្បាកែក្បជា keraguan yang 

besar (ចគើោ៉ា ហ្គូវ៉ា ល យុាំង ដបសារ(r)); 

meragukan /ចលើោ៉ា ហ្គូកាល់់/  
v 1 ចធវើឲ្យសាទ ក់ចសទើរ: 
ខ្ុាំលិលដែលសាទ ក់ចសទើរេាំចពាះព័ត៌មលពិតរបស់គ្នត់
ច ះចទ saya tidak pernah 

meragukan kebenaran 

ceritanya
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(សាយ៉ា ទីដាក់ ចពើរ(r)ណ្ះ  
ចលើោ៉ា ហ្គូកាល់ ចគើបឺណាោ៉ា ល់ ជឺរីតាញ៉ា ); 
2 ចចទជាសាំណួ្រ; លិលចជឿជាក់ចលើ: 
ក្គប់គ្នន លិលចជឿជាក់ចលើសលតាភាពគ្នត់កនុងការចដាះ
ក្សាយបញ្ហា ច ះ semua orang 

meragukan kemampuannya 

menyelesaikan masalah itu 

(សឺល៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង ចលើោ៉ា ហ្គូកាល់ ចគើមុាំព៉ូវ៉ា ល់ញ៉ា  
ចលើចញើចលើន្សកាល់ ម៉ា សាឡះ អ្ុីទ៉ូ) 

ragu-ragu /ោ៉ា ហ្គ-ូោ៉ា ហ្គ/ូ a 1 សាទ ក់ចសទើរ; 
រុញោ: កុាំរុញោកនុងការទក់ទងលកខ្ុាំ jangan 

ragu-ragu menghubungi saya 

(េាង៉ា ល់ ោ៉ា ហ្គ ូោ៉ា ហ្គ ូចលើងហ្ ៉ូប ៉ូងី សាយ៉ា );  
2 សាទ ក់ចសទើរ; គ្នត់សាទ ក់ចសទើរកនុងការទទួលយក
រងវ ល់: គ្នត់សាទ ក់ចសទើរកនុងការទទួលយករងវ ល់ dia 

ragu-ragu menerima hadiah 

(ឌីយ៉ា  ោ៉ា ហ្គ ូោ៉ា ហ្គ ូចលើណ្ឺរីម៉ា  ហាឌិយ៉ាះ) 
rahang /ោ៉ា ហាាំង/ n ថាគ ល 
rahasia /ោ៉ា ហាសុីយ៉ា / 1 n អាង៌កាំបាាំង: 

អាង៌កាំបាាំងកនុងការបចងាើត rahasia 

penciptaan (ោ៉ា ហាសុីយ៉ា  
ចពើលជីបតាអាល់); 

2 a សមង ត់: ព័ត៌មលសមង ត់ informasi 

rahasia (អ្ុិលហ្វរ(r)ម៉ា សុី  ោ៉ា ហាសុីយ៉ា ); 
3 n ការសមង ត់; អាង៌កាំបាាំង:  
ចតើអ្នកអាេរកាការសមង ត់បាលចទ? bisakah 

kamu menjaga rahasia (ប ៊ីសាកះ 
កាល៉ូ ចលុើលចហាា  ោ៉ា ហាសុយី៉ា ); 
merahasiakan  

/ចលើោ៉ា ហាសុយី៉ា កាល់់/  v លាក់បាាំង: 
គ្នត់លិលអាេលាក់បាាំងការអ្ស់សងឃឹលរបស់គ្នត់ចទ 
dia tidak dapat merahasiakan 

kekecewaannya (ឌីយ៉ា  ទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ 
ចលើោ៉ា ហាសុីលកាល់ ចគើចគើចេវ៉ា អាល់ញ៉ា ); 
លាក់បាាំងព័ត៌មល merahasiakan 

informasi (ចលើោ៉ា ហាសុីយ៉ា កាល់ 
អ្ុីលហ្វូរ(r)ម៉ា សុ)ី 

rahim /ោ៉ា ហ្ុិល/ n សបូល: ក៉ូលដង៉ាត
រីកធាំធាត់ចៅកនុងសបូល bayi yang 

tumbuh dalam rahim ((ប)ិ យ ី

យុាំង ទ៉ូលបុះ ដាឡាាំ ោ៉ា ហ្លិ) 
raih /ោ៉ា អ្ុីស(s)/ v សចក្លេបាល: សចក្លេឲ្យបាល

កនុងន្ងងចលះ raihlah hari ini (ោ៉ា អ្ុីះឡះ 
ហារ ីអ្ុីលី);
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meraih /ចលើោ៉ា អ្ុីស(s)/ v 1 សចក្លេបាល: 
សចក្លេបាលល៉ូេភាពចជាគជ័យ meraih 

kesuksesan (ចលើោ៉ា អ្ុីះ ចគើស ៉ូដសសាល់); 
2 ចៅែល់: គ្នត់ចៅែល់ទ៉ូរស័ពទ 
ចហ្ើយចលើកទ៉ូរស័ពទ dia meraih  

telepon dan mengangkatnya  

(ឌីយ៉ា  ចលើោ៉ា អ្ុីះ ចតចលប៉ា៉ូល ដាល់ ចលើងុាំងកាត់ញ៉ា ); 
3 ្ក់យក: ្ក់យកអ្ាំណាេ
ចដាយចធវើរែឋក្បហារចយធា meraih 

kekuasaan dengan kudeta 

militer (ចលើោ៉ា អ្ុីះ ចគើគ៉ូវ៉ា សាអាល ចឌើង៉ា ល់ 
គ៉ូចែតា លីលីចទើរ(r)) 

raja /ោ៉ា េា/ n 1 ក្ពះោជា; ចសដេ; 
ក្ពះលហាកសក្ត: ក្ពះលហាកសក្ត លិង
លហាកសក្តីន្លចកាះជាវ  raja dan ratu 

Jawa (ោ៉ា េា ដាល ់ោ៉ា ទ៉ូ េាវ៉ា ); 
2 អ្ាំណាេក្ពះោជា: អ្ាំណាេក្ពះោជា 

kekuasaan raja (ចគើគ៉ូវ៉ា សាអាល 
ោ៉ា េា); 

kerajaan /ចគើោ៉ា េាអាល/  
n 1 ក្ពះោជាណាេក្ក: 
ក្ពះោជាណាេក្កអ្ង់ចគៃស kerajaan 

Inggris  

 

(ចគើោ៉ា េាអាល់ អ្ុិងន្តហ្គីស(ស));  

2 អាណាេក្ក: អាណាេក្កជាំលួញ kerajaan 

bisnis (ចគើោ៉ា េាអាល់ ប ៊ីសនីស(ស)); 

3 អ្ាំណាេចសដេ 
rajin /ោ៉ា ជិល/ a 1 ឧសាហ្:៍ សិសសឧសាហ្ ៍ 

murid yang rajin (ល៉ូរិត យុាំង ោ៉ា ជិល); 
 2 ខាំក្បឹងចធវើការ; ឧសាហ្៍ពាយល: 
អ្នកដែលឧសាហ្៍ពាយល orang-orang 

yang rajin (អ្៉ូោុាំង-អ្៉ូោុាំង យុាំង ោ៉ា ជiល); 
kerajinan tangan  

/ចគើោ៉ា ជីណាល់ តាាំង៉ា ល/់ សិបបកលេ 
rak  /ោ៉ា ក់/ n ចធនើរ 
raket  /ោ៉ា កិត/ n ោ៉ា ដកត: រឹតបលតងឹដខសោ៉ា ដកត 

mengencangkan senar raket 

(ចលើងង;ចាំងកាល់ ចសណារ(r) ោ៉ា កិត) 
rakit /ោ៉ា គិត/ n កបូល: ការក្បណាាំងកបូល 

perlombaan rakit (ចពើរ(r)ឡុលបាអាល 
ោ៉ា គិត); 
berakit /បឺោ៉ា គិត/ v ជិះកបូល: 
ជិះកបូលកនុងបឹង berakit di danau 

(បឺោ៉ា គិត ោ៉ា គិត ឌិ ដាចៅ)
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perakitan /ចពើោ៉ា គីតាល់/់ n ែាំចឡើង: 
ចោងេក្កែាំចឡើង pabrik perakitan 

(បា៉ា ក្ពិគ ចពើោ៉ា គីតាល់); 
rakitan /ោ៉ា គីតាល់់/ n 1 បាលែាំចឡើង: 
ឡាលែាំចឡើងចដាយក្កលុហ្ ុលជប៉ាុល mobil 

rakitan Jepang (ល៉ូប  ល ោ៉ា គីតាល់ 
េឺបុាាំង); 2 ន្េន: ក្គ្នប់ដបកន្េន bom rakitan  

(បុល ោ៉ា គីតាល់) 
rakus /ោ៉ា គុស(s)/ a ចលាភ: គ្នត់ញុាំ ចលាភ 

dia makan dengan rakus (ឌយី៉ា  
ម៉ា កាល់ ចឌើង៉ា ល់ ោ៉ា គុស(ស)); អ្នកញុាំ ដែលចលាភ 
pemakan yang rakus (ចពើម៉ា កាល់ 
យុាំង ោ៉ា គុស(ស)) 

rakyat /ោ៉ា កយ់៉ា ត/់ n ពលរែឋ: ពលរែឋឥណ្ឌូ ចលសុី 
rakyat Indonesia (ោ៉ា កយ់៉ា ត់ 
ឥណ្តូ ចលសុីយ៉ា ) 

ralat /ោ៉ា ឡាត/់ n កាំហ្ុស្គង: 
ចលះជាកាំហុ្ស្គងេាំចពាះអ្តាបទលសិលលិញ ini 

adalah ralat untuk artikel 

kemarin (អ្ុីលី អាដាឡះ ោ៉ា ឡាត់ អ្ ុលទុក 
អារ(r)ទីដគល ចគើម៉ា រិល) 

ramah /ោ៉ា ល៉ាះ/ a រួសោយោក់ទក:់ 
ការសាវ គលល៍ែ៏រួសោយោក់ទក ់sambutan 

yang ramah (សាាំប៉ា៉ូតាល់ យុាំង ោ៉ា លះ); 
-- tamah, keramahtamahan  

/ោ៉ា លះ តាល៉ាះ,កឺោ៉ា ល៉ាះតាម៉ា ហាល/់ រួសោយោកទ់ក;់ 
បែិសណាឋ រកិេច: ស៉ូលអ្រគណុ្េាំចពាះបែិសណាឋ រកិេច 
របសអ់្នក terima kasih atas 

keramahtamahan Anda 

(ចតើរីម៉ា កាសិះ អាតាស់(s) កឺោ៉ា ល៉ាះតាល៉ាះហាល ់
អាលដា) 

ramai /ោ៉ា ន្ល៉ា/ a អ្៉ូរអ្រ: ផ្ារច ះអ្៉ូរអ្រខ្លៃ ាំងណាស់ 

pasar itu sangat ramai (បា៉ា សារ(r) 

អ្ុីទ៉ូ សាង៉ា ត ់ោ៉ា ន្ល៉ា); 
beramai-ramai   

/បឺោ៉ា ន្ល៉ា-ោ៉ា ន្ល៉ា/ v គក្គឹកគចក្គង: 
អ្នកក្សកុភ៉ូលិគក្គឹកគចក្គងេ៉ូលរួលកលេេធិីអាពាហ៍្ពិពា
ហ៍្ masyarakat beramai-ramai 

menghadiri acara perkawinan 

(ម៉ា សាោ៉ា កាត់ បឺោ៉ា ម៉ា -ោ៉ា ន្ល៉ា ចលើងហាឌិរ ីអាចោ៉ា  
ចពើរ(r)កាេណីាល់); 
keramaian  

/ចគើោ៉ា ន្ល៉ាយ៉ា ល/ n ដណ្លណាល:់ ក្កលុលលុសស
បាលក្បល៉ូលផ្ដុាំគ្នន ចធវើឲ្យដណ្លណាល់ចៅមត់ផ្ៃូេ  
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sekelompok orang berkumpul 

menyebabkan sebuah 

keramaian di pinggir jalan 

(សឺចគើឡុលប៉ាុក អ្៉ូោុាំង បឺរ(r)គុលពុល 

ចលើចញើបាប់កាល់ សឺប ៉ូេះ ចគើោ៉ា ន្ល៉ាយ៉ា ល់ ឌិ 
ពីងហ្គីរ(r) េាឡាល់); 
meramaikan /ចលើោ៉ា ន្ល៉ាកាល់់/  
v ចធវើឲ្យអ្៉ូរអ្រ: ពួកខ្ុាំលកចឌើលបីចធវើឲ្យអ្៉ូរអ្រ
កលេេធិីជប់ចលៀងគ្នត ់kami datang  

untuk meramaikan pestanya 

(កាល ីដាតាាំង អ្ ុលទុក ចលើោ៉ា ន្លកាល់ ដពសាត ញ៉ា ) 
rambu /ោុាំប ៉ូ/ n សញ្ហា : សញ្ហា ផ្ៃូេ rambu 

jalan (ោុាំប៉ា៉ូ ចឡាល)់; 
-- lalu lintas /ោុាំប ៉ូ ឡាល៉ូលិលតាស់ 

(s)/ សញ្ហា េោេរណ្:៍ សញ្ហា េោេរណ្៍ 
rambu lalu lintas (ោុាំប ៉ូ ឡាល៉ូ 
លិលតាស(s)) 

rambut /ោុាំប ុត/ n សក:់ ខ្ុាំច ើញសក់លួយសន្ស
កនុងសលៃរបសខ់្ុាំ saya menemukan 

sehelai rambut di sup saya 

(សាយ៉ា  ចលុើចណ្ើល៉ូកាល ់ចសើចហ្ន្ឡ ោុាំប ុត ឌី ស ុប 
សាយ៉ា ) 

ramping /ោុាំពិង/ a ចសឌើង: ខ្ុាំចសឌើងខ្លៃ ាំងណាស់ 

aku sangat ramping (អាគ៉ូ សាង៉ា ត់ 
ោុាំពិង) 

rampok, perampokan /ោុាំប៉ាកុ/  
n បៃល់: ពួកចគចៅកនុងគកុចដាយសារដតបៃល់
ក្បដាប់អាេុធ mereka dipenjara 

karena perampokan 

bersenjata (ចលុើចរកា ឌិបុឹលចោ៉ា  កាចរីណា 

ចពើោាំប៉ា៉ូកាល់ ចបើរ(r)សឹលចតា); 

merampok /ោុាំប៉ាកុ, ចលើោុាំប៉ាុក/ v បៃល:់ 
ពួកចគបៃល់ធ គ្នរ mereka merampok 

bank (ចលុើចរកា ចលុើោុាំប៉ា៉ូកាល់ បាាំង) 
rancangan /ោ៉ា ល់ចាំង, ោ៉ា ល់ចាំងង៉ា ល/់  

n ពចក្ងៀង; ចសេកដីចក្ពៀង: គ្នតស់ុាំខ្ុាំឲ្យ
ជួយពិលិតយចសេកដីចក្ពៀងសាំចណ្ើររបស់គ្នត់ dia  

meminta saya untuk mengecek 

rancangan proposalnya (ឌីយ៉ា  
ចលុើលិលតា សាយ៉ា  អ្ ុលទុក ចលុើចងុើេិក ោ៉ា ល់ចង៉ា ល ) 

rangkai   /ោុាំងន្ក/ n ក្កុល; បណាដ ញ; ដខស; 
merangkai /ចលើោុាំងន្ក/ v ចរៀបេាំ: 
ចរៀបេលកក្លងផ្ទា  merangkai bunga 

(ចលើោុាំងន្ក ប ៉ូង៉ា ); 
rangkaian  

/ោុាំងន្កយ៉ា ល់់/ n ចស រី; ជួរ; កបួល 
rangkap /ោុាំងកាប/់ n ចទវរ; សទួល
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merangkap /ចលើោុាំងកាប់/ v ចទវរ: ក្បធាល  
rangkul, merangkul /ចលើោុាំងគលុ/  

v ចអាប: 
ខ្ុាំចអាបចកេងច ះជាលួយន្ែទាំងចទវររបស់ខ្ុាំ aku 

merangkul anak itu dengan 

kedua tanganku (អាគ៉ូ ចលើោុាំងគុល 

អាណាក់ អ្ុីទ៉ូ ចឌើង៉ា ល់ ចគើឌ៉ូវ៉ា  តាាំង៉ា ល់គ៉ូ); 
rangkulan /ោុាំងគ៉ូឡាល/់ n ក្កចសាប: 
វយាំកនុងក្កចសាបរបស់មដ យវ dia 

menangis di rangkulan ibunya 

(ឌីយ៉ា  ចលើណាងិស(ស)ឌិ ោុាំងគ៉ូឡាល់ អ្ុីប ៉ូញ៉ា ) 
rangkum /ោុាំងគុល/ v ោុាំងគុល; 

merangkum /ចលើោុាំងគលុ/  
v ចធវើការសចងាប: 
ខ្ុាំចធវើការសចងាបលទធផ្លក្បជុាំពលីសិលលិញ aku 

merangkum hasil rapat 

kemarin (អាគ៉ូ ចលើោុាំងគុល ហាសុីល ោ៉ា បា៉ា ត់ 
ចគើម៉ា ចរល); 
rangkuman /ោុាំងគ៉ូម៉ា ល់/់  
n ចសខកដីសចងាប: ចលះជាចសេកដីសចងាបលទធផ្ល
សិកាា សាលាពីលសិលលិញ 
ini adalah rangkuman hasil 

seminar kemarin  

 

(អ្ុីលី អាដាឡះ ោុាំងគ៉ូម៉ា ល់ ហាសុីល 

សឺលីណារ(r) ចគើម៉ា ចរល) 
ranjang /ោ៉ា លេ់ាាំង/ n ដក្គ: 

ដក្គចលះមលផ្ទសុកភាពដលលដទល ranjang 

ini sangat nyaman (ោ៉ា លេាាំង អ្ុលីី 
សាង៉ា ត់ ញ៉ា ម៉ា ល់); 

-- lipat  /ោ៉ា ល់េាាំង លីបា៉ា ត់/ ដក្គបត ់
ranjau /ោ៉ា ល់ចេៅ/ n អ្ណ្តូ ងដរ៉ា; 

-- darat  /ោ៉ា លេ់ាអ្ ៉ូ ដាោ៉ា ត់/ លលីកបក់នុងែី 
rantai /ោ៉ា ល់ន្ត/ n ក្េវ៉ា ក់: 

ក្េវ៉ា ក់កង់ចលះចស់ចហ្ើយ rantai sepeda 

ini sudah lama (ោ៉ា ល់ន្ត សឺចពើដា អ្ុីលី 
ស ៉ូែះ ឡាម៉ា ); 
berantai /បឺរ(r)ោ៉ា ល់ន្ត/ v មលក្េវ៉ា ក:់ 
កង់ធាំមលក្េវ៉ា ក់ដេងជាងកង់ត៉ូេ sepeda 

berantai emas ini (សឺចពើរ(r)ដា 

បឺរ(r)ោ៉ា ល់ន្ត អ្ុីម៉ា ស អ្ុីលី ចអ្ស) 

rantau, merantau /ចលើោ៉ា ល់ចៅ/ v ចឌើរ; 
អ្លតរក្បចេសល;៍ ចធវើេាំណាកក្សុក; 
perantau(an) /ចពើោ៉ា ល់ចៅវ៉ា ល់់/   
n អ្នកេាំណាកក្សុក
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ranting /ោ៉ា ល់ទិង/ n ធាង 
rapat /ោ៉ា បា៉ា ត/់ n ក្បជុាំ:  ងកាំពុងក្បជុាំ dia 

sedang rapat (ឌីយ៉ា  ចសើដាាំង ោ៉ា បា៉ា ត)់ 
rapi /ោ៉ា ប់ព/ី a ចរៀប; ចសេើរ: អ្កសរន្ែគ្នត់ចសេើរលអ 

tulisan tangannya rapi (ទ៉ូលីសាល់ 
តាង៉ា ល់ញ៉ា  ោ៉ា ពី) 

rapuh  /ោ៉ា ពុះ/ a ផ្ុយ: ្អងឹផ្ុយ talang 

yang rapuh (តាឡាាំង យុាំង ោពុះ) 
rasa  /ោ៉ា សា/ a រស់ជាត:ិ រស់ជាតិន្ក្ប rasa 

asin (ោ៉ា សា អាសិុល)  
rata /ោ៉ា តា/ a ោបចសេើ; ផ្ទទ ត:់ ដសបកចជើងផ្ទទ ត់

ក្តូេបា៉ា ល់់ខ្លៃ ាំងណាស់សក្មប់ពលរែឋទ៉ូចៅ  

sepatu rata itu sangat 

digemari masyarakat (សឺបា៉ា ទ៉ូ ោ៉ា តា 

អ្ុីទ៉ូ សាង៉ា ត់ ឌិចហ្គើម៉ា រី ម៉ា សាោ៉ា កាត់); 
merata /ចលើោ៉ា តា/ v ចសេើរគ្នន : 
លលទីរចពទយក្តូេបាលសាងសង់ចដាយេាំលួលចសេើរគ្នន
ចៅក្គប់បណាដ ចខតត rumah sakit 

dibangun secara merata di 

seluruh provinsi (រ៉ូល៉ាះ សាគិត 
ឌិបាង៉ាុល សឺចោ៉ា  ចលើោ៉ា តា ឌិ សឺល៉ូរុះ ក្បូហ្វីលសុ)ី; 
rata-rata /ោ៉ា តា ោ៉ា តា/ 1 a លធយល: 
េាំណ្៉ូ លលធយលរបស់គ្នត់ចក្េើលដលលដទល  

rata-rata pendapatannya 

sangat besar (ោ៉ា តា-ោ៉ា តា 

ចពើលដាបា៉ា តាល់ញ៉ា  សាង៉ា ត់ ដបសារ(r));  

2 a លធយល: តន្លៃលធយល harga rata-

rata (ហារ(r)ហាា  ោ៉ា តា-ោ៉ា តា) 

ratap /ោ៉ា តាប/់ v ទាំលួញ; កាល់ទកុា 
ratu  /ោ៉ា ទ៉ូ/ n មច ស់កសក្តី: ក្ពះោជា លិង មច ស់

កសក្តី raja dan ratu (ោ៉ា ច ដាល ់ោ៉ា ទ៉ូ) 
ratus /ោ៉ា ទុស(s)/ n រយ: ក្បាាំរយ lima 

ratus (លីម៉ា  ោ៉ា ទុស(s)); 

ratusan /ោ៉ា ទុស(s),ោ៉ា ទ៉ូសាល/់ n ោប់រយ: 
លលុសសោប់រយ ក់ជុាំគ្នន ចៅចលើែងផ្ៃូេ ratusan 

orang berkumpul di jalanan  

(ោ៉ា ទ៉ូសាល់ អ្៉ូោុាំង ចបើរ(r)គុលពុល ឌី ចឡាល)់; 
seratus /ោ៉ា ទុស(s), សោឺ៉ា ទុស(s)/ num 

លួយរយ: លួយដសលរ៉ូពីយ៉ា ស់ seratus ribu 

rupiah (ចសើោ៉ា ទុស(s) រីប ៉ូ  រ៉ូពីយ៉ាះ) 
rawa /ោ៉ា វ៉ា / n វលភក ់
rawat, rawat inap  

/ោ៉ា វ៉ា ត់ អ្ុីណាប់/  សក្មកពាបាល: សក្មក់
ពាបាលចៅលលទីចពទយ 
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menjalani rawat inap (ចលុើលចឡាលី 
ោ៉ា វ៉ា តិ អ្ុីណាប)់; 
-- jalan /ោ៉ា វ៉ា ត់ េាឡាល់/  ជលង:ឺ អ្នកជលងឺ 
pasien rawat jalan (បា៉ា សុីយិុល ោ៉ា វ៉ា ត់ 
េាឡាល់); 
merawat /ោ៉ា វ៉ា ត់, ចលើោ៉ា វ៉ា ត់/ v ពិលិតយ; 
ចលើលដង: គ្នត់ក្តូេចៅផ្ទះចែើលបីចលើលដងមដ យ
គ្នត់ដែលចស់ជោ dia harus tinggal 

di rumah untuk merawat 

ibunya yang sudah sepuh (ឌីយ៉ា  
ហារុស(s) ទិងហាា ល ់ឌី រ៉ូលះ); ចលើលដងចកេងៗ 
merawat anak-anak (ចលុើោ៉ា វ៉ា ត់ 
អាណាក់-អាណាក់); 
perawat /ោ៉ា វ៉ា ត់, ចពើោ៉ា វ៉ា តិ/ n អ្នកចលើលដង; 
កិលាលុបបដាឋ យិកា: គ្នត់ចធវើការជាកិលាលបុបដាឋ យិកា 

dia bekerja sebagai perawat 

(ឌីយ៉ា  ចបើកឹរ(r)ច ចសើបាន្ក ចបុើោ៉ា វ ត់) 
raya /ោ៉ា យ៉ា / a ក្បារពធ;  

merayakan /ចលើោ៉ា យ៉ា កាល់់/់ v ក្បារពធ: 
ខ្ុាំក្បារពធពីធីខួបកាំចណ្ើតគ្នត ់aku 

merayakan ulang tahunnya 

(អាគ៉ូ ចលើោ៉ា យ៉ា កាល់ អ្ ៉ូឡាាំង តាហ្ ុលញ៉ា ); 
  

 

 

perayaan /ចពើោ៉ា យ៉ា អាល/ n ការក្បារពធពិធី: 
ចៅន្ងងគក្លប់ខួបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍គ្នត់ 
គ្នត់ទទួលបាលេិចញ្ជៀលមសលួយេង់ pada 

perayaan hari ulang tahun 

pernikahannya ia mendapat 

sebuah cincin emas (បា៉ា ដា 

ចពើោ៉ា យ៉ា អាល់ ហារ ីអ្ ៉ូឡាាំង តាហ្ ុល 
ចពើរ(r)លីកះហាល់ញ៉ា  អ្ុីយ៉ា  លិលដាបា៉ា ត់ សឺប ៉ូេះ 
ជិលជិល ចអ្ម៉ា ស(់ស)) 

rayap /ោ៉ា យ៉ា ប/់ n កចណ្ត ៀរ; 
merayap /ចលើោ៉ា យ៉ា ប/់ v វ; ល៉ូល 

rayu /ោ៉ា យ៉ូ/ n លិយយចលង; ដញ៉ា; 
merayu /ចលើោ៉ា យ៉ូ/ v ដញ៉ា:  
គ្នត់ចៅដតតាលដញ៉ា រីមន ក់ច ះ ia terus 

merayu gadis itu (អ្ុយី៉ា  ចទើរ៉ូស(ស) 

ចលើោ៉ា យ៉ា៉ូ ហាា ឌិស(ស) អ្ុីទ៉ូ); 
rayuan /ោ៉ា យ៉ូវ៉ា ល់/់ n លួងចលាល; លបួង: 
ការលួងចលាលែ៏ខ្លៃ ាំងច ះចធវើឲ្យខ្ុាំលិលអាេហាសដអី្វីបា
ល rayuan mautnya membuatku 

tak sanggup berkata-kata 

(ោ៉ា យ៉ា៉ូវ៉ា ល ម៉ា អ្ ុតញ៉ា  ចលើលប ៉ូវត់គ៉ូ តាក ់សាាំងហ្គុប 
បឺរ(r)កាតា-កាតា) 
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reaksi /ចរអាក់សីុ/ n ក្បតិកលេ: ចតើគ្នត់មល
ក្បតិកលេយ៉ា ងណាជាលួយលឹងពត័៌មលច ះ? apa 

reaksinya terhadap berita itu? 

(អាបា៉ា  ចរអាក់សីុញ៉ា  ចតើរ(r)ហាដាប់  ចបើរីតា 

អ្ុីទ៉ូ); 
bereaksi /ចរអាក់សីុ, បឺចរអាក់សីុ/  

v ក្បតិកលេ; ច្ៃើយតប: ខ្ុាំចៅច េ្ ះគ្នត់ ដតគ្នត់
អ្ត់មលច្ៃើយតបចសាះ saya memanggil 

namanya, tetapi dia tidak 

bereaksi (សាយ៉ា  ចលុើមុាំងហ្គីល ណាម៉ា ញ៉ា  
ចតើតាប់ពី ឌីយ៉ា  ទីដាក់ ចបើរីអាកសុី) 

rebah /ចរីបះ/ v ធាៃ ក់េុះ; យកដាក ់
rebus /ចរីប ុស(s)/ a ចសាង រ; ក្សស់: 

លីក្សស់ច ះោង ញ់ខ្លៃ ាំងណាស់ mi rebus itu  

sangat enak (លី រឺប ុស(ស) អ្ុីទ៉ូ សាង៉ា ត់ 
ដអ្ណាក់); 
merebus /ចលើចរីប ុស(s)/ v ចសាង រ: 
បងក្បសុចសាង រពង kakak merebus 

telur (កាកាក់ ចលើរឺប ុស ចទើលួរ(r)) 

rebut  /ចរីប ុត/ v ក្បយុទធក្បោាំងលឹង; ែចណ្ឌ ើលគ្នន ; 
 

 

 

 

memperebutkan /ចលើលចពើចរីប ុតកាល់់/ 
v ែចណ្ឌ ើល:  
បណាដ ចបកាជលទាំងអ្ស់ែចណ្ឌ ើលយកចៅអ្ីក្បធា ធិ
បតី para kandidat 

memperebutkan kursi 

presiden (បា៉ា ោ៉ា  កាល់ឌិដាត ចលើលចពើចរ៉ាប តុកាល់ 
គួរ(r)សុ ីចក្បសុីែិល); 
merebut /ចលើចរីប ុត/ v ចប់យក; 
rebutan /ប ៉ូតាល់/់ n ក្បកតួក្បដជង 

reda /ចរដា/ v ក្សក; ោាំង: 
ចភៃៀងធាៃ ក់ខ្លៃ ាំងបាលចប់ចផ្ទើលោាំង hujan lebat 

mulai reda (ហ្ ៉ូចល់ចលបាត់ ល៉ា៉ូន្ឡ ចរ៉ាដា) 

redup /ចរីឌុព/ a ក្សអាប់; 
meredup /ចលើចរីឌុព/ v ក្សអាប់: 
ពលៃឺក្ពះអាទិតយចប់ចផ្ឌើលក្សអាប់ cahaya 

matahari mulai meredup 

(ចហាយ៉ា  ម៉ា តាហារី ល៉ា៉ូន្ឡ ចលើចរ៉ាឌuប) 
regang /ចរីហាា ាំង/ a តឹង: ដខសពួរែ៏តឹង tali 

yang regang (តាលី យុាំង ចរីហាា ាំង);
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meregang nyawa  

/ចលើចរីហាា ាំង ញ៉ា វ៉ា /  ចសទើរសាៃ ប់; ងប់ែចងាើល; 
peregangan /ចពើចរីហាា ង៉ា ល់/  n បលតងឹ 

regu /ចរីហ្គ/ូ n ក្កលុ:  
beregu /ចបើចរីហ្គ/ូ v ជាក្កុល 

reguk /ចរីហ្គុគ/ v ១ដកេ; 
mereguk /ចលើចរីហ្គុគ/ v ចលប  

rekam, perekaman /ចរកាាំ, ចបុើចរកាាំម៉ា ល់/ 
n ងត: ងតសចលៃង perekaman audio 

(ចបុើចរកាាំម៉ា ល់ អ្៉ូឌីយ៉ា៉ូ) 
rekan, rekan kerja /ចរីកាល់ ់ចគើរ(r)េា/ 

n សហ្ការី: គ្នត់ជាសហ្ការីការងររបស់ខ្ុាំ dia 

adalah rekan kerjaku (ឌីយ៉ា  
អាដាឡះ ចរីកាល់ ចគើរ(r)េាគ៉ូ); 
rekanan /ចរីកាណាល់/  n ន្ែគ៉ូរ 

rekat, merekatkan   

/ចលើចរីកាត់កាល់់/  v បិទភាជ ប់; 

perekat /ចពើចរីកាត/់  n ជ័រ; កាេ 
rekayasa  /ចរីកាយ៉ា សា/  n បលៃាំ: បលៃាំទិលនល័យ 

rekayasa data (ចរីកាយ៉ា សា ដាតា); 

merekayasa   

/ចលើចរកាយ៉ា សា/ v ដកៃងបលៃាំ: គ្នត់ដកៃងបលៃាំទលិនល័យ 

dia merekayasa data 

(ចលើចរកាយ៉ា សា ដាតា) 

rekening /ចរចគលិង/ n 1 គណ្ល;ី េិក័យប័ក្ត; 
បង់: គ្នត់ក្តូេពិល័យឲ្យបង់េាំលួល២៥០០០រ៉ូពយី៉ា ស ់

ia dikenakan rekening sebesar 

Rp25.000,00 (អ្ុីយ៉ា  ឌិចគើដាលីកាល ់
ចរ៉ាចកលិង សឺដបសារ(r) ឌ៉ូវ៉ា ព៉ូលុះលីម៉ា រីប ៉ូ 
រ៉ា៉ូពីយ៉ាះ); 2 គណ្ល:ី 
ចតើគណ្លីអ្នកចលខប៉ាុ េ លដែរ? berapa 

nomor rekeningmu? (ចបើោ៉ា បា៉ា  ណ្៉ូ ល៉ា៉ូរ 
ចរកឺលិងល៉ូ); 
-- tabungan /ចរចគលីង តាប ៉ូង៉ា ល់/   
គណ្លីសលសាំ: 
គ្នត់មលគណ្លីសលសាំចៅធ គ្នរឯកជល ia 

memiliki rekening tabungan di 

bank swasta (អ្ុយី៉ា  ចលើលីលីគី ចរ៉ាចកលិង 
តាប ៉ូង៉ា ល់ ឌិ បាាំង សាវ តា) 

rel /ចរល/ n រងចភៃើង;
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-- kereta /ចរល កឺដរតា/ n ផ្ៃូេរងចភៃើង: 
ផ្ៃូេរងចភៃើងចៅសាងសង់ចៅចឡើយ rel kereta 

api masih dalam 

pembangunan (ចរល កឺចរតា អាព ី
ម៉ា សិះ ដាឡាល ចបុើលបាង៉ូណាល់) 

rela /ចរឡា/ v សខុេិតត; លះបង់: សុខេតិតសាៃ ប់ 
rela mati (ចរ៉ាឡា ម៉ា ទី); 
merelakan /ចលើចរឡាកាល់់/ v អ្លញុ្ហា តិ: 
ម៉ា ក់អ្លុញ្ហា តឲិ្យខ្ុាំចៅ ibu merelakan 

saya pergi (អ្ុីប ៉ូ ចលើចរ៉ាឡាកាល់ សាយ៉ា  
ចពើរ(r)ហ្គី) 

rem /ដរ៉ាល/ n ន្តហាវ ាំង: ន្ លហ់ាវ ាំង pedal rem 

(ចបុើដាល់ ចរល); ន្តហាវ ាំងន្ែ rem tangan 

(ចរល តាង៉ា ល់); ន្តហាវ ាំងថាស rem cakram 

(ចរល ចក់ក្កាល); 
mengerem /ដរ៉ាល, លឹងចងើដរ៉ាល/  
v ចប់ន្តហាវ ាំង: 
អ្នកចបើកតាក់សុីច ះចប់ន្តហាវ ាំងភាៃ លៗ sopir 

taksi itu mengerem mendadak 

(ស៉ូពីរ(រ) តាក់សីុ អ្ុីទ៉ូ  ចលុើចងុើចរល ចលុើលដាដាក់) 
remaja /ចរីម៉ា េា/ n ជាំទង;់ យុេេ័យ:  

បអូលក្បសុខ្ុាំមលេ័យជាំទង់ចហ្ើយ  

adikku sudah remaja (អាឌិគគ៉ូ 
ស ៉ូែះ ចរីម៉ា េា) 

remang, remang-remang   

/ចរីមុាំង-ចរីមុាំង/  a ក្សអាប់: 
អ្ាំព៉ូលចភៃើងបលទប់ក្សអាប់ lampu 

kamarnya remang-remang 

(ឡាាំព៉ូ កាម៉ា រ(r)ញ៉ា  រឺុមុាំង-រឺុមុាំង) 
remas, meremas /ចលើចរីម៉ា ស់(s)/   

v គ៉ូសវស: គ្នត់គ៉ូសវសក្កដាសច ះ ia  

meremas kertas itu (អ្ុយី៉ា  
ចលើចរីម៉ា ់ស(់ស) ចគើរ(r)តាស់(ស) អ្ុីទ៉ូ) 

rempah  /ចរីលប៉ាះ/ n ចក្គឿងចទស: 
ក្កអ្៉ូបចក្គឿងចទស aroma rempah 

(អារ៉ា៉ូម៉ា  ចរីលប៉ាះ) 
remuk  /ចរីលុគ/ a េាំចរៀកៗ; ចគទេ: 

ចលដែលក្តូេបាលបាំដបកច ះចគទេ piring 

yang dibantingnya itu remuk 

(ពីរីង យុាំង ឌិបាល់ទិងញ៉ា  អ្ុីទ៉ូ ចរីលុគ) 
renang, berenang /ចរីណាាំងុាំ បឺចរីណាាំង/  

v ដហ្ល: ដហ្លចៅកណាដ លសលុក្ទ 
berenang ke tengah laut (ចបើចរណាាំង 
កឺ តឺង៉ាះ ឡាអ្៉ាុត);
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perenang /ចរីណាាំងុាំ ចពើចរីណាាំង/   
n អ្នកដហ្លទឹក: គ្នត់ជាអ្នកដហ្លទឹកែ៏ខ្លៃ ាំងព៉ូដក 
dia perenang yang tangguh 

(ឌីយ៉ា  ចបុើចរណាាំង យុាំង តាាំងហ្គុះ) 
rencana /ចរលចណា/ n គចក្មង: ចតើអ្នកមល

គចក្មងអ្វី? apa rencanamu? (អាបា៉ា  
ចរលចណាល៉ូ?); 

perencanaan /ចរលចណា,

ចពើចរលចណាអាល/ n គចក្មង: គចក្មងដែល
លអិតលអល់ perencanaan yang 

matang (ចបុើចរលចណាអាល យុាំងម៉ា តាាំង) 
rendah /ចរលែះ/ a ទប: 

យលតចហាះច ះចហាះទប pesawat itu 

terbang rendah (ចបុើសាវ៉ា តិ អ្ុីទ៉ូ 
ចតើរ(រ)បាាំង ចរលែះ) 

renggang /ចរីងហាា ាំង/ a ឃ្លៃ តោង យ: 
ទាំ ក់ទាំលងវក្តូេបាលឃ្លៃ តោង យចហ្ើយ 

hubungannya sudah renggang 

(ហ្ ៉ូប ៉ូង៉ា ល់ញ៉ា  ស ៉ូែះ ដរងហាា ាំង); 
merenggangkan  

/ចលើចរីងហាា ាំងកាល់់/  v បាំដបក; គមៃ ត: 
បណាដ សិសសក្តូេបាលឲ្យគមៃ តជួរ  

para siswa diminta untuk 

merenggangkan barisannya 

(បា៉ា ោ៉ា  សុីសាវ  ឌិលិលតា អ្ ុលទុក ចលើចរ៉ាងហាា ាំងកាល់ 
បារីសាលញ៉ា ) 

rengut, merengut /ចលើចរីងុត/ v រុញ: 
គ្នត់រុញកាប៉ូបខ្ុាំ ia merenggut tasku 

(អ្ុីយ៉ា  ចលើដរ៉ាងហ្គុត តាស់(ស)គ៉ូ) 
rentan /ចរីលតាល់/ a ងយទទួលរង; ងយលឹង: 

បអូលងយលឹង ឺ adik rentan sakit 

(អាឌិគ ចរ៉ាលតាល់ សាគិត) 
renung, merenung /ចលើចរីល៉ូង/   

v សេឹងសាេ ត; ក្សចលើលក្សន្ល៉ា: 
គ្នត់កាំពុងសេឹងសាេ ត ia sedang 

merenung (អ្ុយី៉ា  សឺដាាំង ចលើចរីលុង) 
renyah /ចរីញ៉ាះ/ a សងួត; ចក្កៀល: 

លាំចលះចក្កៀលោង យណាស ់kerupuk ini 

sangat renyah (ចគើរ៉ូពុគ អ្ុីលី សាង៉ា ត់ 
ចរីញ៉ាះ) 

resah  /ចរីសះ/ a រសាប់រសុល: 
គ្នត់រសាប់រសុលេង់ែឹងលទធផ្លក្បលងបញ្ចប ់
dia resah menanti hasil tes 

akhir (ឌីយ៉ា  ចរីសះ ចលើណាល់ទី ហាសុីល 

ដតស(ស) អាក់ហី្រ(r));
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meresahkan /ចរីសះកាល់់/   
v ចធវើឲ្យចក្កៀលក្កាំ; ចធវើឲ្យមលកដីបារលភ:  
ជលងឺក៉ូលគ្នត់ដែលលិលជាសះចសបើយចសាះ 
ចធវើឲ្យមលកដីបារលភសក្មប់ក្គួសារទាំងល៉ូល sakit 

anaknya yang tidak kunjung 

sembuh meresahkan seluruh 

keluarga (សាគតិ អាណាក់ញ៉ា  យុាំង 
ទីដាក់ គុលជុង សឹលប ុះ ចលើចរីសះកាល់ សឺល៉ូរុះ 
ចគើល៉ូវ៉ា រ(r)ហាា ) 

resap, meresap /ចលើចរីសាប់/ v ក្ជាប: 
ទឹកក្ជាបក្កណាត់ចលឿលណាស់ air 

meresap cepat pada kain 

(អាយីរ(r) ចលើចរីសាប់ េឺបា៉ា ត់ បា៉ា ដា កាអ្ុិល) 
resep  /ចរសិប/  n េិក័យប័ក្ត: ចសៀេចៅេកិ័យប័ក្ត 

buku resep (ប ៉ូគ៉ូ ចរសិប); ឌកុែ័របាល
ចេញចេជជបញ្ហជ សក្មប់ថាន ាំក្បោាំងចលចោគ dokter 

memberi saya resep untuk 

antibiotik (ែុកទរ(រ) លុឹលចបើរីកាល ់សាយ៉ា  
ចរសឹប អ្ ុលទុក អាល់ទី ប ៊ីយ៉ា៉ូទិក) 
-- obat /ចរសិប អ្៉ូបាត/់  n ចេជជបញ្ហជ  

resepsi /ចរសិបសីុ/ n ទទួលចភ្ៀេ:  
កលេេធិីអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ resepsi 

pernikahan (ចរសិបសីុ ចបុើរ(រ)លីកាហាល់) 

resmi /ចរសេ ៊ី/ a ផ្ៃូេការ: ព័ត៌មលច ះលលិទល់
ផ្ៃូេការចទ berita itu belum resmi 

(ចបើរីតា អ្ុីទ៉ូ ចបើលិល ចរសេ ៊ី); 
គ្នត់ចធវើទសសលកិេចជាផ្ៃូេការចៅដខលី  dia 

melakukan kunjungan resmi 

bulan Maret (ឌយី៉ា  ចលុើឡាគ៉ូកាល់ 
គុលជ៉ូង៉ា ល់ ចរសេ ៊ី ប ៉ូឡាល់ អ្ុីលី) 

restu /ដរសទ/ូ  n ពរជ័យ: 

គ្នត់សងឃឹលពរជ័យពីអ្នកមលគណុ្ទាំងពីររបសគ់្នត់ 
dia berharap restu dari kedua 

orang tua (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ហាោ៉ា ប់ ដរ៉ាសទ ូដារី 
ចគើឌ៉ូវ៉ា  អ្៉ូោុាំង ទ៉ូវ៉ា ); 
merestui /ចលើចរីសទុយ/  

v ជ៉ូលពរ; ជ៉ូលែាំចណ្ើរ; អ្លញុ្ហា តិ: 
ម៉ា ក់អ្លុញ្ហា តឲិ្យបងក្បសុចេញចៅចក្ៅក្កងុ ibu 

merestui kakak pergi ke luar 

kota (អ្ុីប ៉ូ ចលើដរ៉ាសទូេ ីកាកាក់ ចពើរ(r)ហ្គ ីចគើ 
ល៉ូវ៉ា  ក៉ូតា) 

retak /ចរតាក/់ a ដបកបាក:់ ជញ្ហជ ាំងដបកបាក់ 
ចហ្ើយែាំប៉ូលធាៃ ក់ធៃុះធាៃ យកនុងក្ពឹតតិការណ្៍រញ្ជួយែី 
ច ះ dinding rumah retak dan 

atap runtuh dalam gempa itu  



rewel  ringkas 

404 

 

(ឌិលឌិង រ៉ូលះ  ចរតាក ់ដាល ់អាតាប់ រុលទុះ 
ដាឡាល កឺល បា៉ា   អ្ុីទ៉ូ) 

rewel  /ចរីចេ៉ាល/ a លួរចដ៉ា : 
ចកេងច ះលួរចដ៉ា ចដាយសារដតជលងឺ anaknya 

rewel karena kesakitan 

(អាណាក់ញ៉ា  ដរ៉ាដេ៉ាក កាចរីណា ចគើសាគីតាល់) 
ria /រីយ៉ា / a រីកោយ: 

ក្គួសារត៉ូេច ះរីកោយទទួលយកក៉ូលែាំប៉ូងរបស់ពួក
ចគ keluarga kecil itu bersuka 

ria menyambut kelahiran 

anak pertamanya (ចគើល៉ូវ៉ា ហាា រ(r) 

ចគើជីល អ្ុីទ៉ូ បឺរ(r)ស ៉ូកា រីយ៉ា  ចលើញុាំប ុត 
ចគើឡាហ្ុីោ៉ា ល់ អាណាក់ ចពើរ(r)តាម៉ា ញ៉ា ) 

riang  /រីយ៉ា ង/ a រីកោយ: គ្នត់ពាយល
ចែើលបីរីកោយ dia berusaha untuk 

tetap riang (ឌីយ៉ា  ចបើរ៉ូសាហា អ្ ុលទកុ 
ចតើតាប់ រីយ៉ា ង) 

rias, merias /ចលើរីយ៉ា ស/  v តុបដតង: 
គ្នត់តុបដតងក៉ូលក្កលុាំច ះអ្ស់ចពល១ចម៉ា ង dia 

merias pengantin wanita itu 

selama satu jam (ឌីយ៉ា  ចលើរីយ៉ា ស(់ស)  

ចពើង៉ា ល់ទិល វ៉ា លីតា អ្ុីទ៉ូ សឺឡាម៉ា  សាទ៉ូ  េាាំ) 
 

ribu /រីប ៉ូ/  n ពាល:់ ក្បាាំពាល់ lima ribu 

(លីម៉ា  រីប ៉ូ); 
seribu /រីប ៉ូ,សឺរីប ៉ូ/ num លួយពាល:់ 
ដែលែីលួយពាល់ចកាះ negeri seribu 

pulau (ចណ្ើចកើរី ចសើរីប ៉ូ ព៉ូឡូេ) 
ribut /រីប ុត/ a រចញ៉ារន្ញ៉ា; រំខ្លល: 

ចកេងៗរចញ៉ារន្ញ៉ាណាស់ anak-anak 

sangat ribut (អាណាក់-អាណាក់ 
សាង៉ា ត់ រីប ុត) 

rindu /រិលឌ៉ូ/ a លឹក: គ្នត់លឹកភ៉ូលិកាំចណ្ើត dia 

rindu kampung halaman (ឌីយ៉ា  
រiលឌ៉ូ កាាំពុង ហាឡាម៉ា ល់); 
merindukan /ចលើរិលឌ៉ូកាល់់/ v លឹក: 
ពួកចគលឹកគ្នន  mereka saling 

merindukan (ចលើចរកា សាលិង 
ចលើរិលឌ៉ូកាល)់ 

ringan /រិងង៉ា ល់/ a ក្សាល: 
កាប៉ូបច ះក្សាលលេល tas itu cukup 

ringan (តាស់(ស) អ្ុីទ៉ូ ជ៉ូគុប រីង៉ា ល់) 
ringkas  /រិងកាស(s)/ a ខៃ:ី 

របាយការណ្៍ក្បចាំដខក្តូេចធវើចដាយខៃីបាំផ្ុត
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laporan bulanan dibuatnya 

sangat ringkas (ឡាបា៉ា ោ៉ា ល់ ប ៉ូឡាណាល ់
ឌិប ៉ូវ៉ា តញ់៉ា  សាង៉ា ត់ រិងកាស់(ស)); 

ringkasan /រិងកាស់(s), រិងកាសាល/់   
n សចងាប: ព័ត៌មលសចងាប ringkasan 

berita (រីងកាសាល់ ចបើរីតា/ក្ប ៊ីតា) 

rintang, merintangi /ចលើរីលតាងី/   
v ោោាំង: 
ចឌើលច ើដែលបាលបាក់ច ះោោាំងការចធវើេោេរណ្៍ 
pohon yang tumbang itu 

merintangi arus lalu lintas 

(ប៉ា៉ូហ្ុល យុាំង ទុលបាាំង អ្ុីទ៉ូ ចលើរិលតាងី 
អារុស(ស) ឡាល៉ូ លិលតាស)់ 

risiko /រីសុីក៉ូ/ n ហ្លភី័យ: ហ្លីភ័យខោស ់

risiko tinggi (រីសុីក៉ូ ទិងហ្គី); 
berisiko /រីសុីក៉ូ, បឺរីសីុក៉ូ/ v មលហ្លភី័យ: 
ការេលិិចយគដែលមលហ្លីភ័យ investasi 

berisiko (អ្ុិលចហ្វស()តាសីុ ចបើរីសីុក៉ូ) 
riwayat /រីវ៉ា យ៉ា ត់/  n ក្បេតតិ:  

ក្គួសារគ្នត់មលក្បេតតិមលជលងឺចបះែ៉ូង 
keluarganya mempunyai 

riwayat penyakit jantung 

(ចគើល៉ូវ៉ា ហាា ញ៉ា  ចលើលព៉ូន្ញ៉ា រីវ៉ា យ៉ា ត់ ចពើលញ៉ា គិត   
េាល់់ទុង) 

robek /រ៉ូបគិ/ a រដហ្ក: 
ក្កដាសច ះរដហ្គចដាយលិលែឹងល៉ូលចហ្តុ  
kertas itu robek tanpa 

sepengetahuannya 

(ចគើរ(r)តាស់(ស) អ្ុីទ៉ូ រ៉ា៉ូបិក តាល់បា៉ា  
សឺចពើចងើតាហ្ ៉ូវ៉ា ល់ញ៉ា ) 

roboh /រ៉ា៉ូបុះ/ v រលាំ: 
ផ្ទះច ះរលាំចដាយសារខយល់ពយុះកាំបុតតបូង 
rumah itu roboh diterjang 

angin puting beliung (រ៉ូល៉ាះ អ្ុីទ៉ូ 
រ៉ា៉ូបុះ ឌិចទើរ(r)េាាំង អាងិល ព៉ូទិង បឺលីយ ុង); 
merobohkan   

/ចលើរ៉ា៉ូបុះកាល់់/  v ផ្ដួលរំលាំ: 
រដាឋ ភិបាលផ្ដួលរំលាំផ្ទះដែលសលនិដាឋ លថាលិលលិខិតបៃ
ង់ែីក្តឹលក្តូេ pemerintah 

merobohkan rumah yang 

dianggap tidak memiliki surat 

tanah (ចពើចលើរិលតះ ចលើរ៉ា៉ូបុះកាល់ រ៉ូល៉ាះ យុាំង 
ឌិអាាំងហាា ប់ ទីដាក់ ចលើលីលគីី ស ៉ូោ៉ា ត់ តាណ្ះ) 

roda /រ៉ា៉ូដា/  n កង;់ េិល: 
ក៉ូលគ្នត់ចៅដតជិះកង់ដែលមលកង់បី anaknya 

masih bersepeda dengan roda 

tiga (អាណាកញ់៉ា  ម៉ា សុីះ បឺរ(r)សឺចពើដា 

ចឌើង៉ា ល់ រ៉ូដា ទីហាា ) 
rok  /រ៉ាុក/ n សលោត:់ សលោត់ខៃី rok pendek 

(រុក បុិលែិក)
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rokok, merokok  /រ៉ា៉ូកុក, ចលើរ៉ា៉ូកុក/   
v ជក់: ចតើខ្ុាំអាេជក់បារីបាលចទ? dapatkah  

saya merokok disini? (ដាបា៉ា តក់ះ 
សាយ៉ា  ចលុើរ៉ា៉ូកុក ឌី សុីល?ី) 

romantis  /រ៉ា៉ូម៉ា លទីស(s)/ a លច សចញ្ចត : 
ចរឿងកាំដបៃងដបបលច សចញ្ចត  komedi 

romantis (ក៉ូចលឌី រ៉ូម៉ា ល់ទិស(s)) 

rompi  /រ៉ាុលព/ី  n អាេចក្កាះ: 
ប៉ា៉ូលីសពាក់អាេចក្កាះការពារក្គ្នប់ polisi 

menggunakan rompi 

antipeluru (ប៉ា៉ូលីសីុ ចលើងហ្គូណាកាល់ រ៉ាុលពី 
អាល់ទីចពើល៉ូរ៉ូ) 

rontok  /រ៉ាុលតុក/ v បាក;់ ក្ជុះ: 
សៃឹកច ះបាលធាៃ ក់ daun itu rontok 

(ដាអ្ ុល អ្ុីទ៉ូ រ៉ាុលតុក) 
rosot, merosot  /ចលើរ៉ា៉ូសុត/ v ធាៃ កេ់ុះ: 

គ្នត់ធាៃ ក់េុះលកចក្កាល ia jatuh merosot 

ke bawah (អ្ុយី៉ា  េាទុះ ចលើរ៉ា៉ូសុត ចគើ 
បាេះ) 

rotan /រ៉ូតាល់/់ n ចតត : ពកុយកចតដ ចៅកនុងន្ក្ព 
ayah mengambil rotan di 

hutan (អាយ៉ាះ ចលើងាំប ៊ីល រ៉ា៉ូតាល ់ឌិ ហ្ ៉ូតាល់) 

roti  /រ៉ា៉ូទ/ី n លាំបុង័: លាំបុ័ងលួយេាំណ្ិត 
sepotong roti (ចសើប៉ា៉ូតុង រ៉ា៉ូទី) 

ruang /រ៉ូវុាំង/ n បលទប់: បលទប់ក្បជុាំ ruang 

rapat (រ៉ូវុាំង ោ៉ា បា៉ា ត់); បលទប់រងចាំ ruang 

tunggu (រ៉ូវុាំង ទុងហ្គូ); បលទប់សចន្តងគ ះប ទ ល់ 
ruang gawat darurat (រ៉ូវុាំង ហាា វ៉ា ត់ 
ដារ៉ូោ៉ា ត់) 

ruas /រ៉ូវ៉ា ស/់ n ដផ្នក: ផ្ៃូេច ះដបងដេកជា២ដផ្នក 
jalan itu terbagi dua ruas 

(េាឡាល់ អ្ុីទ៉ូ ចទើរ(r)បាហ្គី ឌ៉ូវ៉ា  រ៉ូវ៉ា ស)់ 

rugi, kerugian /រ៉ូហ្គ/ី n ខ្លតបង:់ ក្កលុហ្ ុល
បាលជ៉ូលែាំណ្ងឹពីការខ្លតបង់ក្បមណ្ជាបីពាលល់ាល
រ៉ូពីយ៉ា ស ់perusahaan 

mengumumkan kerugian 

sebesar tiga miliar rupiah 

(ចបុើរ៉ូសាហាអាល ចលុើចងុើលុលកាល់ កឺរ៉ូហ្គីយ៉ា ល់ 
ចសើចបសារ(r) ទីហាា  លីលីយ៉ា រ(r)  រ៉ូពីយ៉ាះ) 

rujuk, rujukan /រ៉ូជ៉ូកាល់់/ n ចយង: 
ឯកសារចយង buku rujukan (ប ៉ូគ៉ូ 
រ៉ូជ៉ូកាល់) 

rumah /រ៉ូល៉ាះ/ n ផ្ទះ: ចយើងខ្ុាំផ្ទៃ ស់បដូរផ្ទះ kami 

pindah rumah (កាលី ពិលែះ រ៉ូលះ);



rumit  runtuh 
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 ផ្ទះចស់ច ះក្តូេបាលលក់កនុងតន្លៃចថាក 
rumah tua itu dijual murah 

(រ៉ូល៉ាះ ទ៉ូវ៉ា  អ្ុីទ៉ូ ឌិជ៉ូវ៉ា ល ល៉ូរ៉ាះ); 
-- sakit  /រ៉ូលះ សាគិត/ n លលទីចពទយ: 
គ្នត់ក្តូេចៅលលទីចពទយចែើលបីពាបាល dia 

harus pergi ke rumah sakit 

untuk berobat (ឌយី៉ា  ហារុស(s) 

ចបុើរ(r)ហ្គី កឺ រ៉ូលះ សាគិត អ្ ុលទុក ចបើរ៉ា៉ូបាត់); 
លលទីចពទយក្សតលីិងទរក rumah sakit ibu 

dan anak (រ៉ូលះសាគីត អ្ុីប ៉ូ ដាល ់
អាណាក់); លលទីចពទយសាធារណ្ៈ rumah 

sakit umum (រ៉ូល៉ាះ សាគីត អ្ ៉ូលលុ); 
លលទីចពទយឯកជល rumah sakit swasta 

(រ៉ូល់ះ សាគីត  
សាវ ស(s)តា) លលទីចពទយបដងអក rumah 

sakit rujukan (រ៉ូល៉ាះ សាគីត រ៉ូជ៉ូកាល់); 
-- ibadah   

/រ៉ូលះ  អ្ុីបាែះ/  ផ្ទះ; 

-- makan /រ៉ូលះ  ម៉ា កាល់/  ចភាជលីយដ៍ាឋ ល: 
ចភាជលីយ៍ដាឋ លបា៉ា ដាាំង rumah makan 

Padang (រ៉ូលះ ម៉ា កាល់ បា៉ា ដាាំង); 
-- toko (ruko) /រ៉ូលះ ត៉ូក៉ូ (រ៉ូក៉ូ)/  ហាង: 
ពួកចគរសច់ៅកនុងហាង mereka tinggal 

di ruko (ចលុើចរកា ទិងហាា ់ ឌី រ៉ូក៉ូ); 

perumahan /ចពើរ៉ូម៉ា ហាល់/់  
n លាំចៅដាឋ ល; ភ៉ូលិ: គ្នត់រស់ចៅកនុងភ៉ូលិ ia 

tinggal di perumahan (អ្ុីយ៉ា  
ទីងហាា ល ់ឌិ ចពើរ៉ូម៉ា ហាល់) 

rumit /រ៉ូលីត/ a 1 ពិបាក; 2 សេុគសាេ ញ: 
បញ្ហា ច ះសេុគសាេ ញខ្លៃ ាំងណាស់ soal itu 

sangat rumit (សុអាល់ អ្ុីទ៉ូ សាង៉ា ត ់
រ៉ូលីត) 

rumput /រុលពុត/ n ចៅេ : គ្នតក់ាំពងុកាត់ចៅេ  
dia sedang memotong rumput 

(ឌីយ៉ា   ចសើដាាំង ចលុើល៉ា៉ូតុង រុលពុត) 
runding, berunding /បឺរុលឌិង/   

v ពិភាកា: ចយើងខ្ុាំកាំពុងពិភាកា kami 

sedang berunding (កាល ីសឺដាាំង 
បឺរុលឌិង) 

runduk, merunduk /ចលើរុលឌគុ/   
v ចកាង: ក្សូេកាល់ដតមលក្គ្នប់ចក្េើលកាល់ដតចកាង 
padi semakin berisi semakin 

merunduk (បា៉ា ឌិ សឺម៉ា គិល បឺរីសីុ សមឺ៉ា គិល 
ចលើរុលឌុគ) 

runtuh /រុលទុះ/ v បាក;់ ក្ជុះ: 
អាគ្នរបាក់ចដាយសារដតខយល់ខ្លៃ ាំង bangunan 

runtuh akibat angin yang 

sangat kencang



rupa  rutin, rutinitas 
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 (បាង៉ូណាល់ រុលទុះ អាគីបាត់ អាងិល យុាំង 
សាង៉ា ត់ កិលចាំង) 

rupa  /រ៉ូបា៉ា / n ែ៉ូេជា; ចលើលចៅ; រ៉ូបោង 
rusak /រ៉ូសាក/់ a ដបក;: ខ៉ូេ:  

ល៉ា៉ូត៉ូគ្នត់ខ៉ូេ motornya rusak 

(ល៉ា៉ូត៉ូរ(r)ញ៉ា  រ៉ូសាក់) 
rusuh /រ៉ូស ុះ/ a ក្េប៉ូកក្េបល;់ អ្ាំចពើហ្ងិា 
rute /រ៉ូតឺ/ n ផ្ៃូេ: គ្នត់្ ៃងកាត់ផ្ៃូេយ៉ា ងដេង  
 

dia melewati rute yang 

panjang (ឌីយ៉ា  ចលុើចលវ៉ា ទី រ៉ូចទើ យុាំង 
បា៉ា ល់ចាំង) 

rutin, rutinitas  /រ៉ូទីល, រ៉ូទីលីតាស(់s)/   

n ជាក្បចាំ; ទមៃ ប:់ លាំហាត់ក្បាណ្កាៃ យជា
ទមៃ ប់ែ៏សាំខ្លល់ olahraga menjadi 

rutinitas penting (អ្៉ូឡះោ៉ា ហាា  ចលុើលចឌី 
រ៉ូទីលីតាស(់s) យុាំង បុឹលទិង) 
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S  -  s 

saat /សាអាត/់ n ពេល; ឱកាស: ពេលពេលាដែល
រីករាយ saat bahagia (សាអាត់ 
បាហាហ្គីយ៉ា ) 

sabar /សាបារ(r)/ a អតធ់្មត់:  
សូមអត់ធ្មត់ រង់ចាំបន្តចិ sabar, tunggu 

sebentar (សាបារ(r) ទុងហ្គូ 
ពសើបិន្តារ(r)); 

kesabaran /សាបារ(r), កឺសាបារា៉ា ន្/់   
n ការអត់ធ្មត់: ការសិកាត្តូេការការអត់ធ្មត់ 
belajar butuh kesabaran 

(ពបើឡាចរ  ប ូទុុះ  កឺសាបារា៉ា ន្់) 
sabuk /សាប ុក/ n ដសែត្កវ៉ា ត់: ដសែត្កវ៉ា ត់សុេតថិភាេ 

sabuk pengaman (សាប ុក ពបុើង៉ា ម៉ា ន្់) 
sabun /សាប ុន្/ n សាប ូ: សាប ូែុាំ sabun 

batangan (សាប៉ាុន្ បាតាងុាំន្់); សាប ទូឹក 
sabun cair (សាប ុន្ ចអុីរ(r)) 

sadar /សាដារ (r)/ v ែឹង; យល់: គាត់ែឹងេ ី
ពត្គាុះថ្នា ក់នន្ពត្រឿងព ៀន្ dia sadar 

akan bahaya obat-obatan (ឌីយ៉ា  
សាដារ(r) អាកាន្ ់បាហាយ៉ា  អូបាត់-អូបាតាន្់); 
menyadari /សាដារ (r)  ពមើញ៉ា ដារី/   
v ែឹង; យល់:  

គាតែ់ឹងេីកាំហ្ុសរបស់គាត់ dia 

menyadari kesalahannya (ឌយី៉ា  
ពមុើញ៉ា ដារី កឺសាឡាហាន្់ញ៉ា ) 

sah /សុះ/ a ត្សបចាប;់ ត្តឹមត្តូេ: លិសតិត្តឹមត្តូេ 
surat yang sah (ស ូរា៉ា ត់ យុាំង សុះ) 

saham /សាហាាំ/ n ភារហ្ ុន្: ទីផ្សារភារហ្ ុន្ 
bursa saham (ប ូរ(r)សា សាហាាំ) 

saji /សាជី/ n បពត្មើ; ពសវកមម: ពសវកមមឆាប់
រហ្័ស cepat saji (ពចើបា៉ា ត់ សាជយី); 
menyajikan /សាជយី, ពមើញ៉ា ជយីកាន្់/   
v បពត្មើ; ផ្សដល:់ ពភាជន្ីយ៍ដាា ន្ព ុះផ្សដលន់្ូេបញ្ជី
មុសមហូបេិពសស restoran itu 

menyajikan menu khusus 

(ពរស(s)តូរា៉ា ន្់ អុីទូ ពមុើញ៉ា ជីកាន្់); 
penyajian /សាជយី, ពេើញ៉ា ជយីយ៉ា ន្់/   
n បទបងហ  : បទបងហ  េីមងូបអាហារ  
penyajian makanan (ពបុើញ៉ា ជយី៉ា ន្ 
ម៉ា កាណាន្់) 

sakit /សារិត/ a ឈឺ: ស្ញាំឈឺ saya sakit 

(សាយ៉ា  សារិត)



saku   samping 
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saku /សារូ/ n ឧបតថមភ: ត្បាក់ឧបតថមភ uang 

saku (អ ូវុាំង សារូ) 
salah /សាឡុះ/ a សុស; មិន្ត្តឹមត្តូេ: ពលសមិន្

ត្តឹមត្តូេ salah sambung (សាឡុះ 
សាាំប ុង) 

salat /សាឡាត/់ n ថ្នា យបងគាំ:  
ស្ញាំថ្នា យបងគាំពៅត្េុះេហិារ saya salat di 

masjid (សាយ៉ា  សាឡាត់ ឌី ម៉ា ស(់s)ជិែ) 
saling /សាលិង/ adv ពៅេិ ពៅមក: ជួយគាា

ពៅេ ិពៅមក saling membantu 

(សាលិង ពមុើមបាន្់ទូ) 
salju /សាល់ជយ/ូ n ត្េិល: មន្ុសែត្េិល; 

មន្ុសែទឹកកក manusia salju 

(ម៉ា ន្ូសុីយ៉ា  សាល់ជយ)ូ 
salon /សាឡញន្/ n សមា ងការ: ហាងសមា ងការ 

salon kecantikan (សាឡញន្ 
កឺចន្់ទិកាន្់) 

salur, saluran  /សាលូរ(r), សាលូរា៉ា ន្់/   
n ប៉ាុសដិ៍; ផ្សលូេ: ផ្សលូេមម ឹក saluran sibuk 

(សាលូរា៉ា ន្់ សុីប ុក) ការតភាជ ប់មិន្លា saluran 

terputus (សាលូរា៉ា ន្់ ពតើរ(r)េូទុស(s)) 

sama /សាម៉ា / a ែចូ; ពសមើរ: កមពស់ពសមើរគាា  
sama tinggi (សាម៉ា  ទិងហ្គី) 

sambut, sambutan /សាាំប ុត, 
សាាំប ូតាន្់/ n សាា រមន្:៍ ការសាា រមន្ែ៍៏កក់ពដដ  
sambutan hangat (សាាំប ូតាន្់ 
ហាង៉ា ត់) 

sampah /សាាំប៉ាុះ/ n សត្មម: កដន្លងសត្មម 
tempat sampah (ពតើមបា៉ា ត់ សាាំប៉ាុះ) 

sampai /សាាំនប៉ា/ v រហ្ូតែល់: រហ្ូតែលព់េលជួប
គាា មដងពទៀត sampai jumpa (សាាំនប៉ា 
ជូម៉ា ) 

sampan /សាាំបា៉ា ន្់/ n សាំពៅ: 
េួកពរឆ្លងសទឹងជាមួយសាំពៅ mereka 

menyeberangi sungai dengan 

sampan (ពមើពរកា ពមើព ើបឺរា៉ា ងី ស ូនង៉ា ពឌើង៉ា ន្់ 
សាាំបា៉ា ន្់); 
bersampan   

/បឺរ(r)សាាំបា៉ា ន្់/  v ជិុះសាំពៅ: 
េួកពរជិុះសាំពៅតាមបពណាដ យសទឹង mereka 

bersampan menyusuri sungai  

(ពមើពរកា បឺរ(r)សាាំបា៉ា ន្់ ពមើ ូស ូរី ស ូនង៉ា) 
samping /សាាំេិង/  n ខាងពត្ដ; ចាំពហ្ៀង: គាត់

ឈរពៅចាំពហ្ៀងស្ញាំ dia berdiri di 

samping saya (ឌយី៉ា  ពបើរ(r)ឌីរ ី ឌី 
សាាំេិង សាយ៉ា ); 
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mengesampingkan   

/ពមើពងើសាាំេិងកាន្់/់ v ពមើលត្សាល; ទុកមា ង: 
ចូរកុាំពមើលត្សាលបញ្ហហ ដែលរិតថ្នតួចតាច 
jangan pernah 

mengesampingkan masalah 

yang terlihat sepele (ចាង៉ា ន្់ 
ពេើរ(r)ណុះ ពមើពងើសាាំេិងកាន្់ ម៉ា សាឡុះ  យុាំង 
ពទើរ(r)លីហាត់ សឺពប៉ាពឡ); 

menyamping  /ពមើញញ ាំេិង/   
v 1 ដកែរ; ចាំពហ្ៀង: គាត់ពឌើរដកែរមត់សទឹង dia 

berjalan menyamping sungai 

(ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ចាឡាន្់ ពមើញញ ាំេិង ស ូនង៉ា); 
2 ចាំពហ្ៀង: ពលាទពៅចាំពហ្ៀង lompatan 

menyamping (ឡញមបា៉ា តាន្់ ពមើញញ ាំេីង ); 
sampingan   /សាាំេីង៉ា ន្់/់  n ប ទ ប់បន្ែាំ: 
ពឌើមែីបាំពេ តត្មូេការត្បចាំនងង 
គាត់ក៏បាន្ចប់យកការងរប ទ ប់បន្ែាំ untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-

hari dia juga mengambil 

pekerjaan sampingan (អ ុន្ទកុ 
ពមើពមើន្ូហ្ុី ពរើប ូទុុះហាន្់ សឺហារី-ហារ ីឌយី៉ា  
ជូហាា ពមើងងុាំប ៊ីល ពេើពរើរ(r)ចាអាន្់ សាាំេីង៉ា ន្់) 

sampul /សាាំេុល/ n ត្របែណត ប;់ ត្កប 
ត្កបពសៀេពៅ  

 

sampul buku (សាាំេុល ប រូូ); 
-- buku /សាាំេុល ប រូូ/  ត្កបពសៀេពៅ: 
ត្កបពសៀេពៅព ុះសាា តណាស់ sampul 

buku itu indah (សាាំេុល ប ូរូ អុីទូ 
អុីន្ែុះ); 
bersampul /បឺរ(r)សាាំេុល/   

v មន្ត្កប: ពសៀេពៅបាូន្មន្ត្កបេ័ណ៌ពសៀេ 
buku adik bersampul biru (ប ូរូ 
អាឌិរ បឺរ(r)សាាំេុល ប ៊ីរ)ូ; 
menyampul  /ពមើញញ ាំេុល/   

v ដាក់ត្កប; ដាក់ពត្សាម: 
ពលខាកាំេុងដតដាក់ពត្សាមសាំបុត្តដែលន្ឹងត្តូេពផ្ស្ើរ 
sekretaris sedang menyampul 

surat-surat yang akan 

dikirimnya (ពសើដត្រតារីស(ស) សឺដាាំង 
ពមើញញ ាំេុល ស ូរា៉ា ត់-ស ូរា៉ា ត់ យុាំង អាកាន្់ 
ឌិរីរិមញ៉ា ) 

samudra /សាមូត្ដា/ n 1 មហាសាររ; 
មហាសមុត្ទ: 
ត្បជុាំពកាុះឥណឌូ ពន្សុីត្តូេបាន្ហ្ុាំេ័ទធពដាយមហាសមុ 
ត្ទបា៉ា សុីហ្ាិច ន្ិងមហាសុត្ទឥណាឌ  
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kepulauan Indonesia diapit 

oleh samudra Pasifik dan 

samudra Hindia (ពរើេូពៅវ៉ា ន្់  
ឥណតូ ពន្សុីយ៉ា  ឌិអាេតិ អូពលុះ សាមូត្ដា 

បា៉ា សុីហ្ាិរ ដាន្ ់សាមូត្ដា ឥណតូ ពន្សុីយ៉ា ); 2 ធ្ាំ: 
ទូលាយ ការត្បជុាំធ្មដតងដតត្បារេធពធ្ាើពឡើងពៅឯ
ទីលាន្ដាា ន្ធ្ាំ rapat samudra sering 

diselenggarakan di stadion 

utama (រា៉ា បា៉ា ត់ សាមូត្ដា សឺរិង 
ឌិសឺឡឹងហាា រា៉ា កាន្់ ឌិ សាត ឌីយូន្ អ ូតាម៉ា ) 

sana /សាណា/ pron ទីព ុះ: 
េួកពរមន្ទីលាំពៅពៅទីព ុះ mereka 

bertempat tinggal di sana 

(ពមើពរកា បឺរ(r)តឹមបា៉ា ត់ ទីងហាា ល់ ឌិ សាណា) 

sanak, sanak saudara /សាណាក ់
ពៅដារា៉ា / n ត្រួសារ; សាច់ញត ិ

sandal /សាន្់ដាល់/ n ដសែកពជើង: 
ដម៉ាពត្បើដសែកពជើងងមី ibu memakai 

sandal baru (អុបី ូ ពមើម៉ា នក សាន្់ដាល់ 

បារូ) 
sandar, bersandar  /បឺរ(r)សាន្ដ់ាល់/   

v 1 េឹងដផ្សាកពលើ: 
កុាំេឹងដផ្សាកន្ឹងជញ្ហជ ាំងចស់ព ុះពេកអី jangan 

bersandar pada dinding yang 

sudah tua itu (ចាង៉ា ន្់  

បឺរ(r)សាន្់ដាល់ បា៉ា ដា ឌិន្ឌិង យុាំង ស ូែុះ ទូវ៉ា  
អុីទូ ); 2 ចង; រំេងឹពលើ: ចាំណតកបា៉ា ល់ 
bersandar di dermaga 

(បឺរ(r)សាន្់ដារ(r) ឌិ ពឌើរ(r)ម៉ា ហាា );  
រំេឹងពលើ: កុាំរំេឹងពលើជាំន្ួយរដាា ភិបាលពេក 
jangan terlalu banyak 

bersandar pada bantuan 

pemerintah (ចាង៉ា ន្់ ពទើរ(r)ឡាល ូ

បាញ៉ា ក់ បឺរ(r)សាន្់ដារ(r) បា៉ា ដា បាន្ទូវ៉ា ន្); 
menyandarkan  

/ពមើញ៉ា ់ន្់ដារ(r)កាន្់/់ v 1 ដាក់: 
គាត់ដាក់កង់របស់គាត់ន្ឹងរបង dia 

menyandarkan sepedanya ke 

pagar (ឌីយ៉ា  ពមើញ៉ា ់ន្់ដារ(r)កាន្់ ់
សឺពេដាញ៉ា  ពរើ បា៉ា ហាា រ(r)); 2 រំេឹងពលើ: 
មន្ុសែជាពត្ចើន្រំេឹងអ រតរបស់ពរពលើចាំពណុះែឹង 
banyak orang menyandarkan 

masa depannya pada 

pendidikan (បាញ៉ា ក់ អូរុាាំង 
ពមើន្ញ៉ា ន្់ដារ(r)កាន្ ់ម៉ា សា ពឌើបា៉ា ន្់់ញ៉ា  បា៉ា ដា 

ពេើន្ឌិឌិកាន្់) 
sandera /សាន្់ពឌើរា៉ា / n ចាំណាប់ខាម ាំង: 

ពៅត្បពទសហ្ាីលីេីន្កាញងឆាា ាំ  
2000កុមរសិសែសាលាមួយចាំន្នួ្ត្តូេបាន្ចប់ន្ិ
ងយកជាចាំណាប់ខាម ាំង di Filipina tahun  

2000 sejumlah anak sekolah
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diculik dan dijadikan sandera  

(ឌិ ហ្ាីលីេីន្ណា តាហ្ ុន្ ឌូវ៉ា រីប ូ សឺជូមឡុះ 
អាណាក់ សឺកូឡុះ ឌិជូលិរ ដាន្់ ឌិចាឌិកាន្ ់
សាន្ពែរា៉ា ); 
menyandera  

/ពមើញ៉ា ន្់ពឌើរា៉ា / v ចាំណាប់ខាម ាំង: េកួពរ 
ចប់ពកមងៗសិសែសាលាជាចាំណាត់ខាម ាំង 
mereka menyandera anak-

anak sekolah (ពមើពរកា ពមើញ៉ា ន្់ពែរា៉ា  
អាណាក់-អាណាក់ សឺកូឡុះ); 
penyandera   

/ពេើញ៉ា ន្់ពឌើរា៉ា / n អាកចប់ចាំណាប់ខាម ាំង: 
អាកចប់ចាំណាប់ខាម ាំងជាបុរសចាំណាស់ 

penyanderanya seorang laki-

laki tua (ពេើញ៉ា ន្ពែរា៉ា ញ៉ា  សឺអូរុាាំង ឡារី-
ឡារី ទូវ៉ា ); 
penyanderaan  /ពេើញ៉ា ន្់ពឌើរា៉ា អាន្/   
n ការដាក់េន្ធ គារពដាយសារបាំណុល: 
ការចប់ចាំណាប់ខាម ាំងពកើតពឡើងពៅកាញងអាការចស ់

penyanderaan terjadi di 

gedung tua (ពេើញ៉ា ន្ពែរា៉ា អាន្់ 
ពទើរ(r)ចាឌិ ឌ ិពហ្គើឌូង ទូវ៉ា ) 

sandiwara /សាន្់ឌិវ៉ា រា៉ា / n ពលង: 
ពយើងស្ញាំចូលចិតតពៅពមើលភាេយន្ត kami suka  

pergi nonton sandiwara (កាម ី 

ស ូកា ពេើរ(r)ហ្គ ីណុន្តុន្ សាន្ឌិវ៉ា រា៉ា ); 
-- radio /សាន្់ឌិវ៉ា រា៉ា  រា៉ា ឌិយ៉ា/ូ កមមេិធ្ីេិទយញ: 
ពរឿងព ុះបាន្យកមកពត្បើសត្មប់កមមេធិ្ីេទិយញ  
cerita itu dijadikan sandiwara 

radio (ចឺរីតា អុីទូ ឌិចាឌិកាន្់ សាន្់ឌិវ៉ា រា៉ា  
រា៉ា ឌិយ៉ាូ); 
bersandiwara /បឺរ(r)សាន្ឌិវ៉ា រា៉ា /   
v សាំដែង: គាត់សាំដែងពៅឯពរាងភាេយន្តពដាយ
ចាំហ្រ ia bermain sandiwara di 

teater terbuka (អុយី៉ា  បឺរ(r)ម៉ា អុីន្ 
សាន្់ឌិវ៉ា រា៉ា  ឌិ ពទៀពទើរ(r) ពទើរ(r)ប ូកាក)់; 
menyandiwarakan 

/ពមើញ៉ា ន្់ឌវិ៉ា រា៉ា កាន្់/់ v 1 សាំដែង: គាត់កាំេងុ
សាំដែងពរឿងសងគម ia sedang 

menyandiwarakan sebuah 

cerita rakyat (អុីយ៉ា  សឺដាាំង ពមើញ៉ា ន្់ 
ឌិវ៉ា រា៉ា កាន្់ សឺប ូេ៉ាុះ ចឺរីតា រា៉ា ក់យ៉ា ត់); 2 េិ ែកមម: 
អាកន្ិេន្ធព ុះកាំេុងពរៀបចាំសាំដែងពរឿងសងគម 
pengarang itu sedang 

menyandiwarakan cerita 

rakyat (ពេើង៉ា រុាាំង អុីទូ សឺដាាំង 
ពមើញ៉ា ន្់ឌិវ៉ា រា៉ា កាន្់ ចឺរីតា រា៉ា ក់យ៉ា ត់) 

sandung, sandungan   

/សាន្ឌ់ូង៉ា ន្់់/ n ជាំេប់ពជើង: ជាំេប់ពជើងែួល 

batu sandungan (បាទ ូសាន្់ឌូង៉ា ន្់
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sangat  /សាង៉ា ត់/ adv ណាស់: សាា តណាស់ 

sangat cantik (សាង៉ា ត់ ចន្់ទិក) 
sanggup /សាាំងហ្គញប/ v អាច មន្លទចភាេ: 

គាត់មន្លទធភាេសងបាំណុលគាត់ dia 

sanggup melunasi utangnya  

(ឌីយ៉ា  សាាំងហ្គញប ពមើលូណាសុី អ ូតាាំងញ៉ា ); 
ស្ញាំអាចពធ្ាើកិចចការព ុះបាន្ saya sanggup 

menunaikan tugas itu (សាយ៉ា  
សាាំងហ្គញប ពមើន្ូនណអុីកាន្់ ទហូាា ស់ អុីទូ); 
kesanggupan   

/ពរើសាាំងហ្គូបា៉ា ន្់/់  n លទធភាេ: 
លទធភាេរបស់ស្ញាំត្តឹមដតប៉ាុណណ ឹង 
kesanggupan saya hanya itu 

(ពរើសាាំងហ្គូបា៉ា ន្់់ សាយ៉ា  ហាញ៉ា  អុីទូ); 
menyanggupi   

/ពមើញញ ាំងហ្គូេ/ី  v 1 កិចចការ: គាត់អាចន្ឹងមក 
ia menyanggupi akan datang 

(អុីយ៉ា  ពមើញញ ាំងហ្គូេី អាកាន្ ់ដាតាាំង ); 2 អាច: 
ត្បសិន្ពបើមិន្អាច កុាំសន្ាអ ីkalau tidak 

sanggup jangan berjanji (កាពឡាេ 
ទីដាក់ សាាំងហ្គញប ចាង៉ា ន្់ បឺរ(r)ចាន្់់ជី) 

sangka, menyangka /ពមើញញ ាំងកា/   

v សងែ័យ: គាត់សងែ័យថ្នស្ញាំបាន្ត្បត្េតតិអាីសសុ 

dia menyangka saya telah 

berbuat salah 

(ឌីយ៉ា  ពមើញញ ាំងកា សាយ៉ា  ពទើឡុះ បឺរ(r)ប ូវ៉ា ត់ 
សាឡុះ);  
ប៉ាូលីសសងែ័យថ្នពកមងមា ក់ព ុះលួចម៉ាូតូ polisi  

menyangka pemuda itu 

mencuri motor (ប៉ាូលីសីុ ពមើញញ ាំងកា 

ពេើម៉ាូដា អុីទូ មិន្ជូរី ម៉ាូទរ(r)) 

sangka, tersangka /ពទើរ(r)សាាំងកា/   

v សងែ័យ: ជន្សងែ័យទាំងេីរ ក់បាន្សារភាេ
កាំហ្ុសរបស់សលួន្ kedua tersangka 

sudah mengakui kesalahannya 

(ពរើឌូវ៉ា  ពទើរ(r)សាាំងកា ស ូែុះ ពមើង៉ា រូេ ី
ពរើសាឡុះហាន្់ញ៉ា ) 

sangkal, menyangkal   

/ពមើញញ ាំងកាល់/  v បែិពសធ្:s 
គាត់បាន្បែិពសធ្ការពចទត្បកាន្់ព ុះ dia 

menyangkal tuduhan itu (ឌយី៉ា  
ពមើញញ ាំងកាល់ ទូឌូហាន្់ អុីទូ); 
sangkalan /សាាំងកាឡាន្/់   
n ការបែិពសធ្: ការបែិពសធ្ព ុះសមពហ្តុផ្សល 

sangkalan itu masuk akal 

(សាាំងកាឡាន្់ អុីទូ ម៉ា ស ុរ អាកាល់) 

sangkut, sangkut paut /សាងរុត 
បា៉ា អ ុត/ n ទាំ ក់ទាំន្ង: ស្ញាំគាម ន្ទាំ ក់ទាំន្ងពៅកាញង
ពរឿងពន្ុះ saya tidak ada sangkut
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pautnya dengan perkara ini 

(សាយ៉ា  ទីដាក់ អាដា សាាំងរុត បា៉ា អ តុញ៉ា  
ពឌើង៉ា ន្់ ពេើរ(r)ការា៉ា  អុីន្ី); 
bersangkutan    

/បឺរ(r)សាាំងរូតាន្/់  v មន្ទាំ កទ់ាំន្ង: 
បញ្ហហ ព ុះមន្ទាំ ក់ទាំន្ងន្ឹងអតីតកាល 

perkara itu bersangkutan  

dengan masa lalunya (ពេើរ(r)ការា៉ា  
អុីទូ បឺរ(r)សាាំងរូតាន្់ ពឌើង៉ា ន្់ ម៉ា សា 

ឡាលូញ៉ា ); 
menyangkut   

/ពមើញញ ាំងរតុ/ v 1 ទាំ កទ់ាំន្ង: ការេិភាកា 
របស់េួកពយើងគាម ន្ទាំ ក់ទាំន្ងន្ឹងពរឿងហ្ិរញ្ញេតថញពទ 
pembicaraan kami tidak 

menyangkut masalah uang 

(ពេើមប ៊ីចរា៉ា អាន្ កាម ីទីដាក់ ពមើញញ ាំងរុត 
ម៉ា សាឡុះ អ ូវុាំង); 2 ទក;់ ទាំេួក: 
ដសលងរបស់ស្ញាំបាន្ទក់ន្ឹងបពងគ លពភលើង layang-

layangku menyangkut di tiang 

listrik (ឡាយុាំង-ឡាយុាំងរូ ពមើញញ ាំងរុត ឌិ 
ពទៀង លីស្ទសទីរ); 
tersangkut /ពទើ(r)សាាំងរុត/ v ចលូរួម: 
គាត់បាន្ចូលរួមកាញងពរឿងេុករលួយ dia 

tersangkut dalam skandal 

korupsi (ឌីយ៉ា  ពទើ(r)សាាំងរតុ ដាឡាាំ 
សាា ន្ដាល់ កូរុេសីុ) 

sangsi  /សាងសុ/ី  a មិន្ចាស់: 
ស្ញាំមិន្ចាស់ថ្នគាត់អាចពធ្ាើការងរព ុះ saya  

sangsi apakah dia bisa  

mengerjakan pekerjaan itu 

(សាយ៉ា  សាាំងសុ ីអាបា៉ា កុះ ឌីយ៉ា  ប ៊ីសា 

ពមើពងើរ(r)ចាកាន្ ់ពេើពរើរ(r)ចាអាន្់ អុីទូ); 
kesangsian    

/ពរើសាាំងសុយី៉ា ន្់/  n មិន្ចាស់:  
គាម ន្អាីមិន្ចាស់ពទៀតពទេីបញ្ហហ ព ុះ tidak 

ada kesangsian lagi tentang 

hal itu (ទីដាក់ អាដា ពរើសាាំងសុយី៉ា ន្ ឡាហ្គ ី
តិន្តាាំង ហាល់ អុីទូ); 
menyangsikan /ពមើញញ ាំងសុីកាន្់់/  
v មិន្ពជឿជាក:់ គាត់មនិ្ពជឿជាក់ពលើសមតថភាេស្ញាំ 
dia menyangsikan 

kemampuan saya (ឌីយ៉ា  
ពមើញញ ាំងសុីកាន្់ កឹមុាំេូវ៉ា ន្ សាយ៉ា ) 

santai /សាន្់នត/ a សត្មកលដមហ: សត្មកលដមហ
ពមើលពរឿង santai dan nikmati 

filmnya (សាន្់នត ដាន្់ ន្កិម៉ា ទី ហ្ាីឡឹម) 
sapa, menyapa /ពមើញ៉ា បា៉ា /  v សាា រមន្:៍ 

គាត់សាា រមន្៍ត្រប់ភារីដែលបាន្ជួប dia 

menyapa semua orang yang 

dijumpainya (ឌីយ៉ា  ពមើញ៉ា បា៉ា  សឺមូវ៉ា  
អូរុាាំង យុាំង ឌជិូមនប៉ាញ៉ា );



sapu   sarapan 

416 

 

sapaan /សាបា៉ា អាន្/ n 1 សាា រមន្:៍ 
ភាល មៗលឺសពមលងសាា រមន្៍េីចស្ទងា ន្ tiba-tiba 

terdengar sapaan di dapur 

(ទីបា-ទីបា ពទើរ(r)ពឌើង៉ា រ(r) សាបា៉ា អាន្់ ឌិ 
ដាេូរ(r)); 2 ព ម្ ុះពត្ដ: ព ម្ ុះពត្ដគាត់អុីតា 

nama sapaannya Ita (ណាម៉ា  
សាបា៉ា អាន្ញ៉ា  អុីតា) 

sapu /សាេូ/ n អពមាស: ស្ញាំបាន្ទិ អពមាស 

saya membeli sapu (សាយ៉ា  
ពមុើមពបើល ីសាប៉ាូ); 
menyapu /សាេូ, ពមើញ៉ា េ/ូ v ពបាស: 
ម៉ា ក់ពបាសមា តផ្សទុះ ibu menyapu 

lantai (អុីប ូ ពមុើញ៉ា េូ) 
saraf /សារា៉ា ហ្ា/ n ត្បេ័ន្ធត្បសាទ: 

អាកជាំ  ត្បេ័ន្ធត្បសាទ ahli saraf (អុះលី 

សារា៉ា ហ្ា) 
saran /សារា៉ា ន្់/ n អន្សុាសន្៍; ពយបល:់ 

អន្ុសាសន្៍ែ៏លា saran yang bagus 

(សារា៉ា ន្់ យុាំង បាហ្គញស(s)); 

menyarankan /សារា៉ា ន្់, 
ពមើញ៉ា រា៉ា ន្់/  v ផ្សដលអ់ន្សុាសន្;៍ ផ្សដល់ពយបល:់ 
េុកផ្សដលព់យបល់េីដផ្សន្ការងមីមួយ ayah 

menyarankan sebuah rencana  

baru (អាយ៉ាុះ  ពមុើញ៉ា រា៉ា ន្់កាន្់ ពសើប ូេ៉ាុះ  
ពរន្ពចណា) 

sarana /សារា៉ា ណា/ n មពធ្ាបាយ: 
រាល់ពគាលពៅទាំងអស់ត្តូេការមពធ្ាបាយពឌើមែី
សពត្មចពគាលពៅ setiap tujuan 

memerlukan sarana untuk 

mencapainya (សឺទីយ៉ា ប ទូជូវ៉ា ន្ 
ពមើពមើរ(r)លូកាន្់ សារា៉ា ណា អ ុន្ទុក      
ពមើន្ចនប៉ាញ៉ា ); 
-- dan prasarana /សារា៉ា ណា ដាន្់ 
ត្បាសារា៉ា ណា/  ពហ្ដាា រច សមព័ន្ធ:  
ការកសាងច សមព័ន្ធ ន្ិងពហ្ដាា រច សមព័ន្ធ 
មន្សារៈសាំខាន្់សត្មបក់ាំពណើន្ពសែាកិចច 
pembangunan sarana dan 

prasarana penting untuk 

pertumbuhan ekonomi 

(ពេើមបាងូណាន្់ សារា៉ា ណា ដាន្ ់ត្បាសារា៉ា ណា 

បុិន្ទិង អ ុន្ទកុ ពេើរ(r)ទុមប ូហាន្់ ពអកូណូម)ី 
sarang /សារាាំង/ n 1 សាំបុក: សាំបុកចប 

sarang burung (សារាាំង ប ូរូង); 
2 ទ ពច : សាំបុកពចរ sarang 

penyamun (សារាាំង ពេើញ៉ា មនុ្) 
sarapan /សារា៉ា បា៉ា ន្់/ n អាហាពេលត្េកឹ:  

គាតក់ាំេុងចាំអនិ្អាហារពេលត្េឹក 
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ibu sedang membuat sarapan 

(អុីប ូ ពសើដាាំង ពមុើមប ូវ៉ា ត់ សារា៉ា បា៉ា ន្់) 
sari /សារ/ី n សាំខាន្:់ 

ន្ាំពន្ុះពត្បើសារធាតុសាំខាន្់ទឹកត្កូច kue ini 

memakai sari buah jeruk (រពូេ៉ា 
អុីន្ី ពមើម៉ា នក សារ ីប ូេុះ ពជើរ៉ាុរ); 
-- buah /សារ ីប ូវស(់s)/  ដផ្សលពឈើ: 
ពរៀងរាល់ត្េឹកគាត់ផ្សឹកទឹកដផ្សលពឈើ setiap 

pagi dia minum sari buah 

(សឺទីយ៉ា ប បា៉ា ហ្គ ីឌីយ៉ា  មីន្ុម សារ ីប ូេុះ) 
saring, menyaring /ពមើញ៉ា រិង/   

v 1 សត្មាំង: េួកពរសត្មាំងសាច់ជាមុន្សិន្មុន្ 
ន្ឹងលាយជាមួយសុីម៉ាង់ mereka terlebih 

dahulu menyaring pasir 

sebelum mencampurnya 

dengan semen (ពមើពរកា ពទើរ(r)ពលើប  ុះ 
ដាហ្ ូល ូពមើញ៉ា រិង បា៉ា សីរ(r) សឺបឺលុម 
មិន្ចាំេូរ(r)ញ៉ា  ពឌើង៉ា ន្់ សឺដម៉ាន្); 
2 ពត្ជើសពរីស; សត្មាំង: 
េួកពរពត្ជើសពរីសេីពបកាជន្ដាក់ការងរ 
mereka menyaring para 

pelamar kerja (ពមើពរកា ពមើញ៉ា រិង បា៉ា រា៉ា  
ពេើឡាម៉ា រ(r) ពរើរ(r)ចា) 

sarung /សារុង/ n សារ៉ាុង គាត់ពសលៀកសារ៉ាុងងមី  
dia memakai sarung baru  

(ឌីយ៉ា  ពមើម៉ា នក សារុង បារូ); 
menyarungkan /ពមើញ៉ា រុងកាន្់/់   
v ពត្សាម: គាត់ដាក់ពត្សាមដាេព ុះ dia 

menyarungkan keris itu (ឌយី៉ា  
ពមើញ៉ា រុងកាន្់ កឺរីស(ស) អុីទូ); 
-- tangan /សារុង តាង៉ា ន្់់/ ពត្សាមនែ: 
មស្ទន្តីេិធ្ីពត្បើពត្សាមនែ petugas upacara 

itu memakai sarung tangan 

(ពេើទូហាា ស ់អ ូបា៉ា ចរា៉ា  អុីទូ ពមើម៉ា នក សារុង 
តាង៉ា ន្់) 

sasana /សាសាណា/ n សាលត្បជុាំ: 
សិកាា សាលាព ុះត្តូេពរៀបចាំពឡើងពៅសាលត្បជុាំ  
seminar itu dilaksanakan di 

sasana (ពសមីណារ(r) អុីទូ 
ឌិឡាក់សាណាកាន្ ់ឌិ សាសាណា) 

sasar, menyasar /ពមើញ៉ា សារ(r)/   
v ពៅសុសពគាលពៅ: 
ត្គាប់កាាំពភលើងព ុះបាន្រសាត់ពៅជញ្ហជ ាំង peluru 

itu menyasar ke dinding (ពេើលូរូ 
អុីទូ ពមើញ៉ា សារ(r) ពរើ ឌិន្ឌិង); 
sasaran /សាសារា៉ា ន្់/  n ពគាលពៅ: 
បណាដ  េ័ត៌មន្ព ុះរឺជាបណាដ ពលាកត្រូអាកត្រូ 
sasaran informasi itu adalah 
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para guru (សាសារា៉ា ន្់ អុីន្ហ្ាូរម៉ា សុ ីអុទីូ 
អាដាឡុះ បា៉ា រា៉ា  ហ្គូរូ); 
tersasar /ពទើរ(r)សាសារ(r)/ v េពងាង: 
ពេលពៅែល់ត្កញងបាលី ស្ញាំបាន្េពងាងប៉ាុ ម ន្ែងដែរ 
ketika tiba di Bali saya 

tersasar beberapa kali (ពរើទកីា 

ទីបា ឌិ បាលី សាយ៉ា  ពទើរ(r)សាសារ(r) 

បឺបឺរា៉ា បា៉ា  កាលី) 

satu /សាទ/ូ num មួយ: មួយនងង satu hari 

(សាទូ ហារ)ី; 
bersatu /បរឺ(r)សាទ/ូ v 1 ឯកភាេ; 
រួបរួម: សូមពយើងឯកភាេគាា ដតមួយ mari kita  

bersatu (ម៉ា រី រីតា បឺរ(r)សាទូ); 
2 ដតមួយ ចិតតដតមួយ bersatu hati 

(បឺរ(r)សាទូ ហាទី); 
kesatu /ពរើសាទូ/ num ែាំបូង: 
គាត់ជាកូន្ទី១កាញងចាំពណាមបងបាូន្៤ ក ់dia 

anak kesatu dari empat 

bersaudara (ឌីយ៉ា  អាណាក់ ពរើសាទូ ដារ ី
អឹមបា៉ា ត់ បឺរ(r)សាអ ូដារា៉ា ); 
kesatuan /ពរើសាទូវ៉ា ន្/់ n 1 ឯកតា; 
2  ភកដីភាេ; ឯកភាេ: ការរួបរួមដែលមិន្អាច 
បាំដបកបាន្  

satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan (សាទូ ពរើសាទូវ៉ា ន្់ យុាំង 
ទីដាក់ ពទើរ(r)េីសុះកាន្់ ); 3 សមព័ន្ធ:  
សមព័ន្ធន្ិសែិតឥណឌូ ពន្សុី kesatuan aksi 

mahasiswa Indonesia (ពរើសាទវូ៉ា ន្ 
អាក់សីុ ម៉ា ហាសុីសាា  ឥណតូ ពន្សុយី៉ា ); 
mempersatukan   

/ពមើមពេើរ(r)សាទូកាន្់/់ v ពធ្ាើឲ្យរួមដតមួយ: 
ភាសាឥណឌូ ពន្សុីពធ្ាើការបញ្ចូលគាា រវងភាសាជន្ជាតិ
ពឌើមរបស់ឥណឌូ ពន្សុី bahasa Indonesia 

mempersatukan suku-suku 

bangsa di Indonesia (បាហាសា 

ឥណតូ ពន្សុីយ៉ា  ពមើមពេើរ(r)សាទូកាន្់ ស ូរ-ូស ូរ ូ
បAងសា ឌិ ឥណតូ ពន្សុីយ៉ា ); 
menyatukan /ពមើញ៉ា ទូកាន្់/់   
v 1 រួមបញ្ចូលគាា : ភាសារួមបញ្ចូលជាតសិាសន្៍  
bahasa menyatukan bangsa 

(បាហាសា ពមើញ៉ា ទូកាន្់ បាាំងសា); 2 ត្បមលូ; 

ពតត តអាមមណ៍: 
គាត់ពតដ តអារមមណ៍ដតពលើការត្បកួតត្បដជង dia 

menyatukan perhatiannya 

hanya untuk pertandingan itu 

(ឌីយ៉ា  ពមើញ៉ា ទូកាន្់ ពេើរ(r)ហាទីយ៉ា ន្ញ៉ា  
ហាញ៉ា  អ ុន្ទុក ពេើរ(r)តាន្់ឌីង៉ា ន្់ អុីទូ);
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persatuan /ពេើរ(r)សាទូវ៉ា ន្់/   
n 1 សាមរគីភាេ: សាមរគីភាេ
 ាំមកន្ូេការរីកចពត្មើន្ persatuan 

membawa kemajuan 

(ពេើរ(r)សាទូវ៉ា ន្ ពមើមបាវ៉ា  ពរើម៉ា ជូវ៉ា ន្); 
2 សមរម; អងគការ:   
សមរម ាំពច ពឈើឥណឌូ ពន្សុី persatuan 

pengekspor kayu Indonesia 

(ពេើរ(r)សាទូវ៉ា ន្ ពេើងដអកសពរ(r) កាយូ 

ឥណតូ ពន្សុីយ៉ា ); 
satuan /សាទូវ៉ា ន្/់  n ឯកតា: សមព័ន្ធកងទ័េ 
satuan pasukan (សាទវូ៉ា ន្់ បា៉ា ស កូាន្់); 
satu-satu /សាទូ-សាទូ/ adv មដងមយួ: 
គាត់រាប់ដផ្សលពឈើព ុះមដងមួយៗ dia 

menghitung buah-buah itu 

satu-satu (ឌីយ៉ា  ពមើងហ្ុីទងុ ប ូេុះ ប ូេុះ អុីទូ 
សាទូ-សាទូ); 

satu-satunya /សាទូ-សាទញូ៉ា /   
a មួយរត់: គាត់ជាកូន្ដតមា ក់រត់ dia 

adalah anak satu-satunya (ឌីយ៉ា  
អាដាឡុះ អាណាក់ សាទូ-សាទូញ៉ា ) 

saudara /ពៅដារា៉ា /  n បងបាូន្: បងបានូ្សាច់
ឆាង យ saudara jauh (ពៅដារា៉ា  ចូេ) 

-- laki-laki  /ពៅដារា៉ា , ពៅដារា៉ា  ឡារី-
ឡារី/ បងបាូន្; បងបានូ្ត្បញស: បងបាូន្ត្បញសសលុះៗ 
beberapa saudara laki-laki 

(ពបុើរា៉ា បា៉ា  ពៅដារា៉ា  ឡារី-ឡារី); 
-- perempuan   

/ពៅដារា៉ា , ពៅដារា៉ា  ពេើរឹមេូវ៉ា ន្/់ បងបានូ្; 
បងបាូន្ត្ស:ី បងបាូន្ត្សីេីរ ក់ dua  

saudara perempuan (ឌូវ៉ា  ពៅដារា៉ា  
ពេើពរីុមេូវ៉ា ន្់) 

sawah /សាេ៉ាុះ/ n វលដត្ស: ភជួរដត្ស 

membajak sawah (ពមុើមបាចក ់សាេ៉ាុះ) 
sawit /សាេិត/ n ែងូពត្បង: 

គាត់មន្ជាំន្ួ ែូងពត្បង dia mempunyai 

bisnis sawit (ឌីយ៉ា  ពមើមេូន ៉ា 
ប ៊ីសាីស(ស) សាេតី) 

saya /សាយ៉ា / pron ស្ញាំ: ស្ញាំជាសិសែ saya 

seorang pelajar (សាយ៉ា  ពសើអូរុាាំង 
ពបុើឡាចរ(r)) 

sayang /សាយុាំង/ 1 v ត្សឡា ់; 

យកចិតតទុកដាក:់ ត្រប់មដ យទាំងអស់ត្បាកែណាស់
ត្សឡា ់កូន្ៗ setiap ibu pasti 

sayang anaknya (សឺទីយ៉ា ប អុបី ូ បា៉ា សទ ី
សាយុាំង អាណាកញ់៉ា );  
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2 a ជាអកុសល: េធិ្ីជប់ពលៀងព ុះធ្ាំែុាំណាស់ 
ដតជាអកុសលមន្ពភលៀង pesta itu 

meriah, sayang sekali hujan 

(ដេសាត  អុីទូ ពមើរីយ៉ាុះ សាយុាំង សឺកាល ី

ហ្ ូចាន្់); 
kesayangan /ពរើសាយ៉ា ង៉ា ន្់/់   
n ចាំណូលចិតត; 
menyayangi  /ពមើញ៉ា យ៉ា ង/ី   
v ត្សឡា ់: គាត់ត្សឡា ់មដ យគាត់  
dia menyayangi ibunya (ឌីយ៉ា  
ពមើញ៉ា យ៉ា ងី អុីប ញូ៉ា ); 
menyayangkan /ពមើញ៉ា យុាំងកាន្់់/   
v ពសាកសាដ យ: អាកែឹក ាំពសាកសាដ យការបរាជ័យ
េីរពត្មងព ុះ pimpinan 

menyayangkan kegagalan 

proyek itu (េីមេីណាន្់ ពមើញ៉ា យុាំងកាន្់ 
ពរើហាា ហាា ឡាន្់ ត្បូដយ៉ារ អុីទូ); 
penyayang  /ពេើញ៉ា យុាំង/   
n ចិតដពមតាដ ករុណា: គាត់មន្ចតិតពមតាត ករុណា 

dia bersifat penyayang (ឌីយ៉ា  
បឺរ(r)សុីហាា ត់ ពេើញ៉ា យុាំង) 

 

 

sayap /សាយ៉ា ប់/ n សាល ប: បាកស់ាល ប patah 

sayap (បា៉ា តុះ សាយ៉ា ប់) 
sayembara /សាយមឹបារា៉ា / n ត្បកតួត្បដជង: 

ការត្បកួតត្បដជងសរពសរចពត្មៀង 
sayembara mengarang lagu 

(សាយឹមបារា៉ា  ពមើង៉ា រុាាំង ឡាហ្គូ) 
sebab /សឺបាប/់ p េីពត្រុះ: ស្ញាំអេតតមន្ េីពត្រុះស្ញាំ

ឈឺ saya tidak masuk  

sebab saya sakit (សាយ៉ា  ទីដាក់ 
ម៉ា ស ុក ពសើបាប់ សាយ៉ា  សារិត); 
menyebabkan /ពសើបាប់, 
ពមើព ើបាប់កាន្់/ v មូលពហ្តុ; បណាដ លឲ្យ: 
ពភលៀងបណាដ លឲ្យមន្ទឹកជាំន្ន្ ់hujan 

menyebabkan banjir (ហ្ ូចន្់ 
ពមុើព ញើបាប់កាន្ បាន្់ជីរ(r)); 

penyebab /ពសើបាប់, ពេើព ើបាប់/  
n មូលពហ្ត:ុ មូលពហ្តនុន្ការសាល ប់ 
penyebab kematian (ពេើព ើបាប់ 
កឺម៉ា ទីយ៉ា ន្); 
-- akibat /សឺបាប់ អារីបាត/់  
ពហ្តុន្ិងផ្សល: ត្រប់យ៉ា ងដែលពកើតមន្ 
ត្បាកែណាស់ថ្នមន្ពហ្ត ុន្ិងផ្សល semua 
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yang terjadi pasti ada sebab 

dan akibat (សឺមូវ៉ា  យុាំង ពទើរ(r)ចាឌិ 
បា៉ា សទ ិអាដា សឺបាប់ ដាន្ ់អារីបាត់) 

sebagai /ពសើបានហ្គ/ p ែូចជា: ជាឧទហ្រណ៍ 
sebagai contoh (ពសើបានហ្គ ចុន្តុុះ) 

sebal /សឺបាល/់ a 1 ពដដ ; ឈឺចប:់ 
ស្ញាំឈឺចប់ពេលសាដ ប់លេឺ័ត៌មន្ព ុះមដងពទៀត 
saya sebal mendengar cerita 

itu lagi (សាយ៉ា  សឺបាល់ ពមើន្ពឌើង៉ា រ(r)  

ចឺរីតា អុីទូ ឡាហ្គ)ី; 2 ធ្ុ ត្ទន្់:  
បញ្ហហ របស់គាត់ពធ្ាើឲ្យអាកពផ្សែងពដដ ត្កហាយ 

keluhannya membuat orang 

lain sebal (ពរើលូហាន្ញ់៉ា  ពមើមប ូវត់ អូរុាាំង 
ឡាអុីន្ សឺបាល)់ 

sebar, menyebar   

/ពសើបារ(r),ពមើព ើបារ(r)/ v ផ្សែេាផ្សាយ: គាត់
ផ្សែេាផ្សាយេ័ត៌មន្មនិ្េិត dia menyebar 

berita yang salah (ឌយី៉ា  
ពមុើព ញើបារ(r) ពបើរីតា យុាំង សាឡុះ) 

sebelah /ពសើបឺឡុះ/ n ដកែរ; ប ទ ប;់ ជាប ់
ប៉ាុសដិ៍នត្បណីយព៍ៅជាប់ធ្ គារ kantor pos 

berada di sebelah bank 

(កាន្់តូរ(r) ពបើរា៉ា ដា ឌី ពសើពបើឡុះ បាាំង); 

bersebelahan /ពសើបឺឡុះ, 
បឺរ(r)សឺបឺឡុះហាន្់/ v ដកែរ; ប ទ ប់; ជាប:់  
ប៉ាុសដិ៍នត្បណីយព៍ៅជាប់ធ្ គារ kantor pos 

bersebelahan dengan bank 

(កាន្់តូរ(r)  ពបើរ(r)ពសើពបើឡាហាន្់ ែឺង៉ា ន្់ 
បាាំង) 

seberang /ពសើបឺរុាាំង/ n 1 ឆ្លងកាត;់ មា ង: 
សាលាពរៀន្ពៅមា ងលាន្ដាា ន្ sekolah 

terletak di seberang lapangan  

(ពសើកូឡុះ  ពតើរ(r)ពឡើតាក់ ឌិ ពសើពបរុាាំង  
ឡាបា៉ា ង៉ា ន្់); 2 មា ងពទៀត: ពៅមា ងពទៀត di 

seberang (ឌិ សឺបឺរុាាំង); 3 ទល់មុស: 
ផ្សទុះគាត់ពៅទល់មុសផ្សារទាំពន្ើប rumahnya 

di seberang mal (រូម៉ាុះញ៉ា  ឌិ សឺបរុឺាាំង 
ម៉ាល); 

menyeberang   

/ពសើបឺរុាាំង, ពមុើព ញើបឺរុាាំង/  v ឆ្លង: ពកមងៗចង់
ឆ្លងងាល:់ anak-anak ingin 

menyeberang jalan (អាណាក់-
អាណាក់ អុីងិន្ ពមុើព ញើពបើរុាាំង ចាឡាន្់);
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penyeberangan    

/ពសើបឺរាាំង,ពបុើព ញើបឺរុាាំងង៉ា ន្់/  n 1 ឆ្លងកាត់;  
ដសាង: ត្ចកពងមើរពជើង penyeberangan 

pejalan (ពបុើព ញើពបើរា៉ា ង៉ា ន្់ ពបុើចាឡាន្់); 
2 ចមលង: ផ្សលូេពែើរឆ្លង jembatan 

penyeberangan (ចឹមបាតាន្់ 
ពបុើព ញើពបើរា៉ា ង៉ា ន្់) 

1sebut, menyebut /ពសើប៉ាុត, ពមុើព ញើប ុត/  
v ន្ិយយេ;ី រមលឹកេ:ី គាតរ់មលឹកេីព ម្ ុះស្ញាំ dia 

menyebut namaku (ឌីយ៉ា  ពមុើព ញើប ុត 
ណាម៉ា រូ) 

2sebut, menyebut /ពមើព ើប ុត/   

v 1 ពៅ: ពៅកាញងការបួងសួងព ុះ
គាត់ពៅព ម្ ុះត្េុះជាពត្ចើន្ែង dalam doa 

itu dia menyebut nama Tuhan 

berkali-kali (ដាឡាាំ ែូអា អុីទូ ឌីយ៉ា  
ពមើព ើប ុត ណាម៉ា  ទូហាន្់ បឺរ(r)កាលី-កាល)ី; 

គាត់មិន្អាចពៅព ម្ ុះពេ បាូន្ត្បញសគាត់ dia 

tidak bisa menyebut nama 

lengkap adiknya (ឌីយ៉ា  ទីដាក់ ប ៊ីសា 

ពមើព ៉ាប ុត ណាម៉ា  ដលងកាប់ អាឌិរញ៉ា ); 
2 ត្បាប:់ េួកពរពៅត្រប់ភារីដែលរក់េន័្ធកាញង
ពរឿងព ុះ mereka menyebut 

semua pihak terkait masalah  

itu (ពមើពរកា ពមើ ;ប ុត សឺមូវ៉ា  េីហាក់ 
ពទើរ(r)កាអុិត ម៉ា សាឡុះ អុីទូ ) 

1sedang /ពសើដាាំង/ a មធ្យម: ទាំហ្ាំមធ្យម 
ukuran sedang (អ ូរូរា៉ា ន្់ ពសើដាាំង) 

2sedang  /សឺដាាំង/ 1 adv កាំេុង: ស្ញាំកាំេុង
ញញាំ ពេលដែលអាកទូរស័េទមកស្ញាំ saya 

sedang makan ketika kamu 

menelepon saya (សាយ៉ា  សឺដាាំង 
ម៉ា កាន្់ ពរើទីកា កាម ូពមើដណពលប៉ាូន្     
សាយ៉ា ); 2 a មធ្យម: លទធផ្សលត្បលងគាត់
បាន្មធ្យម hasil ujiannya sedang 

saja (ហាសុីល អ ូជយី៉ា ន្ញ៉ា  សឺដាាំង  
សាចា); 3 a ត្រប់ត្គាន្់: ចាំន្ួន្វត្រប់ត្គាន្់
ពឌើមែីបាំពេ តាមតត្មូេការ jumlahnya 

sedang untuk memenuhi 

syarat (ជូមលុះញ៉ា  ជរូុប អ ុន្ទុក ពមើពមើន្ហូ្ុ ី
សារា៉ា ត់) 

sedap /សឺដាប/់ a 1  តសុកភាេ: 
ផ្សទុះពន្ុះមន្សណាដ ប់ធាា ប់ សាា ត ន្ិង មន្
តសុកភាេ rumah ini rapi, bersih, 

dan sedap (រូម៉ាុះ អុីន្ី រា៉ា េី បឺរ(r)សុីុះ ដាន្ ់
សឺដាប់); 2 រីករាយ: ពមើលពៅត្សស់សាា ត 
sedap dipandang mata (សឺដាប ់
ឌិបា៉ា ន្ដ់ាាំង ម៉ា តា); 3 ឆាង  :់ ន្ាំព ុះឆាង  ់ដមន្ដទន្ 
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kue itu sedap sekali (រូពេ៉ា អុីទូ 
សឺដាប់ សឺកាល)ី; 

penyedap rasa /ពេើ ឺដាប់ 
រា៉ា សា/  ប ៊ីពចង: មហបូព ុះដាក់ប ៊ីពចង 
masakan itu diberi penyedap 

(ម៉ា សាកាន្់ អុីទូ ឌិបឺរ ីពេើព ើដាប់) 
sedekah /សឺពឌើកុះ/ n េិភារទន្: ដាក់ទន្

ែល់អាកត្កីត្ក memberi sedekah 

kepada fakir miskin (ពមើមបឺរី 
សឺពឌើកុះ ពរើបា៉ា ដា ហាា រីរ(r) មីសគិន្ ); 
bersedekah   

/បឺរ(r)សឺពឌើកុះ/ v ឧបតថមភ; េិភារទន្: 
ការដាក់ទន្ជាអាំពេើលា bersedekah  

adalah perbuatan baik 

(បឺរ(r)សឺពឌើកុះ អាដាឡុះ ពេើរ(r)ប ូវ៉ា តាន្ ់
បាអុីរ) 

sederhana /ពសើែឺរ(r) ហាណា/ a ធ្មមតា; 

សាមញ្ញ: ឃ្លល សាមញ្ញ kalimat 

sederhana (គាលីម៉ា ត់  
ពសើពែើរ(r)ហាណា) 

sedia, menyediakan /ពសើឌយី៉ា , 
ពមុើព ញើឌីយ៉ា កាន្់/ v ផ្សដល;់ មន្: តូបព ុះមន្
លកអ់ាហារត្តជាក់ toko itu 

menyediakan makanan beku  

(តូកូ អុីទូ ពមុើព ើឌីយ៉ា កាន្ ់ម៉ា កាណាន្់ ពបើរូ); 
persediaan /ពសើឌីយ៉ា ,  
ពបុើព ញើឌីយ៉ា អាន្/ n ផ្សគត់ផ្សគង;់ ផ្សដល:់ ផ្សគត់ផ្សគង់
មហូបអាហារ persediaan makanan 

(ពបុើរ(r)ព ញើឌីយ៉ា អាន្ ម៉ា កាណាន្់); 
tersedia /ពសើឌីយ៉ា , ពតើរ(r)ពសើឌីយ៉ា /   
v ផ្សគត់ផ្សគង;់ ផ្សដល:់ អាហារនងងត្តង់ត្តូេបាន្ផ្សដលឲ់្យ
ពៅពម៉ា ងែប់េីរកន្លុះ makan siang 

tersedia pukul 12.30 (ម៉ា កាន្់ 
សុីយ៉ា ង ពតើរ(r)ពសើឌិយ៉ា  េូរុល ១២៣០) 

sediakala /សឺឌីយ៉ា កាឡា/  n េីមុន្:  
សាថ ន្ភាេបាន្ត្តឡប់ពៅរកភាេពឌើម  
keadaan kembali seperti 

sediakala (ពរើអាដាអាន្ ពរើមបាល ី

សឺពេើរ(r)ទី ពសើឌីយ៉ា កាឡា) 

sedih /ពសើឌិុះ/ a ទុកាត្េួយ; េិបាកចិតត: កូន្
ព ុះេិបាកចិតត anak itu sedih (អាណាក់ 
អុីទូ ពសើឌិុះ) 

sedikit  /សឺឌិរតី/ a 1 តិចតចួ: អាំបលិតិចតួច 
sedikit garam (សឺឌិរិត ហាា រុាាំ);  

2 តិចតួច: ដផ្សាមតិចតួចដែរ sedikit manis 

(ពសើឌីរិត ម៉ា ន្ិស(s))
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segala /សហឺាា ឡា/ n 1 ទាំងអស:់ 
ត្រប់បញ្ហហ ទាំងអស់ត្តូេដតត្បឈមជាមួយពដាយការអ
ត់ធ្មត់ segala macam persoalan  

dihadapinya dengan sabar 

(សឺហាា ឡា ម៉ា ចាំ ពេើរ(r)សូអាឡាន្់ 
ឌិហាដាេីញ៉ា  ពឌើង៉ា ន្់ សាបារ(r)); 2 សាីពទ: 
មិន្ចាំបាច់ន្ិយយភាសាអង់ពរលសសាីពទ tidak 

usah pakai bahasa Inggris 

segala (ទីដាក់ អ ូសុះ បា៉ា នក បាហាសា 

អុិងស្ទហ្គីស(ស) សឺហាា ឡា); 

segala-galanya /សហឺាា ឡា 

ហាា ឡាញ៉ា / adv ត្រប់យ៉ា ង: 
ត្រួសាររឺជាអាីៗត្រប់យ៉ា ង keluarga 

adalah segala-galanya  

(ពរើលូវ៉ា រ(r)ហាា  អាដាឡុះ សឺហាា ឡា  

ហាា ឡាញ៉ា ) 
segan /សឺហាា ន្/់ a 1 សជិល: 

គាត់សជិលពធ្ាើកិចចការដែលសមញរសាម   dia 

segan melakukan hal yang 

rumit (ឌយី៉ា  សឺហាា ន្ ់ពមើឡារូកាន្់ ហាល ់

យុាំង រូមីត); 2 ខាម ស់ពអៀន្: 
 ងខាម ស់ពអៀន្ន្ឹងជួបមន្ុសែមា ជាពត្ចើន្ dia 

segan bertemu dengan banyak  

orang (ឌីយ៉ា  សហឺាា ន្់  បឺរ(r)ពទើមូ ពឌើង៉ា ន្់ 
បាញ៉ា ក់ អូរុាាំង); 3  ព ើត: 
ត្រប់គាា មន្អារមមណ៍ ព ើតន្ឹង ង semua 

merasa segan terhadapnya 

(សឺមូវ៉ា  ពមើរា៉ា សា សឺហាា ន្់ ពទើរ(r)ហាដាប់ញ៉ា ) 
segar /សឺហាា រ(r)/ a 1 ត្សស់ត្សាយ: 

អាកាសធាតុខាងពត្ដត្សស់ត្សាយណាស់  

udara di luar segar (អ ូដារា៉ា  ឌិ 
លូវ៉ា រ(r) សឺហាា រ(r)) 

សលួន្ត្បាណស្ញាំមន្អារមមណ៍ថ្នត្សស់ត្សាយ
ប ទ ប់េីហាត់ត្បាណរួច badan saya 

merasa segar setelah 

berolahraga (បាដាន្់ សាយ៉ា  ពមើរា៉ា សា 

សឺហាា ររ(r) សឺពទើឡុះ បឺរ(r)អូឡុះរា៉ា ហាា ); 
2 ត្សស់: 
បដន្លពន្ុះត្សស់ពដាយសារដតពទើបដតដបុះេីចមា រ  
sayuran ini segar karena baru 

saja dipetik dari kebun (សាយូរា៉ា ន្់ 
អុីន្ី សឺហាា រ(r) កាពរីណា បារូ សាចា  ឌិពេើទីរ 
ដារី ពរើប ុន្); 
kesegaran /ពរើសហឺាា រា៉ា ន្/់   
n ត្សស់ត្សាយ: រាំន្ិតត្សស់ត្សាយ
អាចទទួលបាន្ពៅពេលត្េឹកត្េលឹម 
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kesegaran berpikir bisa 

didapat di pagi hari (ពរើសឺហាា រា៉ា ន្ 
បឺរ(r)េីរីរ(r) ប ៊ីសា ឌិដាបា៉ា ត់ ឌិ បា៉ា ហ្គ ីហារ)ី; 
menyegarkan   

/ពមើព ើហាា រ(r)កាន្់់/  v ពធ្ាើឲ្យត្សស់ត្សាយ: 
ផ្សឹកពភសជជៈពធ្ាើឲ្យសលួន្ត្បាណត្សស់ត្សាយ 

minum anggur menyegarkan 

badan (មីន្ុម អាាំងហ្គរូ(r) 

ពមើព ើហាា រ(r)កាន្ ់បាដាន្់); 
-- bugar  

 /សឺហាា រ(r) ប ូហាា រ(r)/  សុសភាេលា: 
ពកមងដែលពទើបន្ឹងពកើតព ុះមន្សុសភាេលា bayi 

yang baru lahir itu segar 

bugar (បាយី យុាំង បារូ ឡាហ្ីរ(r) អុីទូ 
សឺហាា រ(r) ប ូហាា រ(r)) 

segara  /សឺហ្ារា៉ា /  n មហាសមុត្ទ: 
សណាា គារព ុះត្តូេបាន្សាងសង់ពឡើងពៅមត់ម
ហាសមុត្ទ hotel itu dibangun di  

tepi segara (ហ្ូដតល អុីទូ ឌិបាង៉ាុន្ ឌ ិ
ពទើេី សឺហាា រា៉ា ) 

segel /សឺហ្ាឹល/ n ត្តា: 
លិសិតកិចចសន្ាព ុះមន្សុេលភាេ
ពៅពេលដែលចុុះហ្តថពលខាពៅខាងពលើត្តា 

surat perjanjian itu sah bila  

ditandatangani di atas segel 

(ស ូរា៉ា ត់ ពេើរ(r)ចាន្់ជីយ៉ា ន្ អុីទូ សុះ 
ប ៊ីឡាឌិតាន្ដាតាាំងង៉ា ន្ី ឌិ អាតាស់ ដសហ្ាឹល); 

menyegel /ព ើហ្ាឹល/ v ដាក់សញ្ហញ : 
ប៉ាូលីសបាន្បិទទា កដន្លងពលងដលែង polisi 

menyegel tempat perjudian 

(ប៉ាូលីសីុ ពមើព ើហ្ាឹល ពទើមបា៉ា ត់ ពេើរ(r)ជូឌីយ៉ា ន្) 
segenap /សឺពហ្គើណាប់/ num ទាំងអស:់ 

ថ្នមេលទាំងអស់ត្តូេបាន្បពញ្ច  

ពឌើមែីបញ្ចប់រពត្មងព ុះ segenap 

tenaga dikerahkan untuk 

menyelesaikan proyek itu 

(ពសពហ្គើណាប់ ពទើណាហាា  ឌិពរើរ៉ាុះកាន្ ់អ ុន្ទុក 
ពមើព ើឡឺនសកាន្់ ត្បូដយ៉ារ អុីទូ) 

segera /ពសើពហ្គើរា៉ា / adv ឆាប់ៗ: ពៅឆាប់ៗ 
pergi segera (ពបុើរ(រ)ហ្គ ីពសើពហ្គើរ៉ា); 
sesegera /ពសើពហ្គើរា៉ា , ពសើពសើពហ្គើរា៉ា , 
ពសើពជើបា៉ា ត់/ adv ឆាប់ៗ: ឆាប់ៗដែលអាចពធ្ាើពៅ
បាន្ sesegera mungkin (សឺពហ្គើរា៉ា  
មុងរិន្) 

segi  /សឺហ្គី/ n 1 ត្ជញង: អាក
ពមើលបញ្ហហ ព ុះត្តឹមដតមួយត្ជញងប៉ាុពណាណ ុះ 
saudara melihat masalah itu 
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hanya dari satu segi saja 

(ពៅដារា៉ា  ពមើលីហាត់ ម៉ា សាឡុះ អុីទូ ហាញ៉ា  
ដារី សាទូ សឺហ្គី សាចា); 2 ទែិាភាេ: 
បញ្ហហ មួយអាចពមើលព ើ េីពត្ចើន្ទិែាភាេ suatu 

masalah banyak seginya (ស ូវ៉ា ទូ 
ម៉ា សាឡុះ បាញ៉ា ក់ សឺហ្គីញ៉ា ); 3 ត្ជញង: 
មន្បពណាដ យេីរ ន្ិងទទឹងមួយ ada dua 

segi panjang dan satu segi 

pendek (អាដា ឌូវ៉ា  សឺហ្គី បា៉ា ន្់ចាាំង ដាន្ ់
សាទូ ពសហ្គី ពប៉ាន្ែិរ); 
persegi /ពសើហ្គី, ពបុើរ(r)សឺហ្គ/ី   
n បួន្ត្ជញង; ចតុពកាណ: ថ្នគ មរាងបួន្ត្ជញង 
dagu persegi (ដារ ូ ពបុើរ(r)សឺហ្គី) 
ដម៉ាត្តកាពរ meter persegi (ដម៉ាពតើរ(r) 

ពបុើរ(s)ហ្គី) 
segitiga /សឺហ្គីទហីាា / n ត្តីពកាណ: 

គាត់ពត្បើត្កណាត់រាងត្តីពកាណ 

ពឌើមែីត្របកាលគាត់ ia memakai kain 

segitiga untuk menutup 

kepalanya (អុយី៉ា  ពមើម៉ា នក កាអុិន្ 
សឺហ្គីទីហាា  អ ុន្ទុក ពមើន្ទូុប ពរើបា៉ា ឡាញ៉ា ) 

sehat /ពសហាត/់  a 1 សុសភាេលា: អាហារដែល
មន្សុសភាេលា  

 

makanan sehat (ម៉ា កាណាន្់ 
ពសហាត់);  
2 សុសភាេលា; សុសសបាយ: ស្ញាំមន្សុសភាេលា 
saya sehat (សាយ៉ា  ពសហាត់); 
3 លាត្បពសើរ: េស័ិយធ្ គារពៅត្បពទសពន្ុះមន្
លកាណៈលាត្បពសើរណាស់ perbankan di 

negara ini sangat sehat 

(ពេើរ(r)បាាំងកាន្់ ឌិ ពន្ើហាា រា៉ា  អុីន្ី សាង៉ា ត់ 
ពសហាត់) 

sehingga /សឺហិុ្ងហាា / p រហ្ូតែល:់ 
គាត់ញាំពត្ចើន្ពេក ពទើបកពត្មើកដលងរួច dia 

makan terlalu banyak  

sehingga tak bisa bergerak 

(ឌីយ៉ា  ម៉ា កាន្់ ពទើរ(r)ឡាលូ បាញ៉ា ក់ សឺហិុ្ងហាា  
តាក ់ប ៊ីសា បឺរ(r)ពហ្គើរា៉ា ក់) 

sejahtera /សឺចយ៉ាុះពទើរា៉ា /  a េិបុលភាេ; 
ឧែុងឧតដមភ: សងគមមន្យតុតិធ្ម៌ ន្ិង ឧែុងឧតដមភ 
masyarakat adil dan sejahtera 

(ម៉ា សារា៉ា កាត់ អាឌីល ដាន្់ សឹចយ៉ាុះពទើរា៉ា ); 
kesejahteraan    

/ពរើសឺចយ៉ាុះពទើរា៉ា អាន្/ n សុសុមលភាេ: 
សងគមមន្សុសុមលភាេ negara 

berkesejahteraan rakyat
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(ពន្ើហាា រា៉ា  បឺរ(r)កឺសឺចយ៉ាុះពទើរា៉ា អាន្ រា៉ា ក់យ៉ា ត់) 
មដ យដតងដតយកចិតតទុកដាក់
េីសុសុមលភាេរបស់កូន្ៗ ibu selalu 

memperhatikan kesejahteraan 

anak-anaknya (អុីប ូ សឺឡាលូ 

ពមើមពេើរ(r)ហាទីកាន្ ់ពរើសឺចយ៉ាុះពទើរា៉ា អាន្ 
អាណាក់-អាណាក់ញ៉ា ) 

sejak /សឺចាក់/  p តាាំងេី: តាាំងេីេីរសបាដ ហ្៍មុន្ 
sejak dua minggu lalu (សឺចាក់ ឌូ
វ៉ា  មិងហ្គូ ឡាល)ូ; គាតឈ់ឺតាាំងេីមែិលមិ  dia 

sakit sejak kemarin (ឌយី៉ា  សារតិ 
ពសើចក់ កឺម៉ា រិន្) 

sejarah  /សចឺារុះ/ n ត្បេតតសិាស្ទសត: 
ត្បេតតិសាស្ទសតនន្ការតស ូយកជ័យជាំន្ុះរបស់ឥណឌូ ពន្
សុ ីsejarah perjuangan 

kemerdekaan Indonesia (សឺចារុះ 
ពេើរ(r)ជូវ៉ា ង៉ា ន្់ ពរើពមើរ(r)ពែកាអាន្ 
ឥណតូ ពន្សុីយ៉ា ); 
bersejarah /បឺរ(r)សឺចារ៉ាុះ/   
v ត្បេតតិសាស្ទសត: េមិន្ឯករាជ 
ដែលពៅមុសទីសដីការជាេមិន្ត្បេតតិសាស្ទសត  
 

 

Monas yang ada di depan 

Istana Negara adalah tugu 

bersejarah (ម៉ាូណាស់ យុាំង អាដា ឌ ិ
ពឌើបា៉ា ន្់់ អុីសាត ណា ពន្ើហាា រា៉ា  អាដាឡុះ ទូហ្គ ូ
បឺរ(r)សឺចារ៉ាុះ); 
េតថញបុរាណជាពត្ចើន្របស់ឥណឌូ ពន្សុី
ត្តូេបាន្លក់ពៅពត្ដត្បពទស banyak 

benda bersejarah Indonesia 

yang dijual ke luar negeri 

(បាញ៉ា ក់ ពបន្ដា បឺរ(r)សឺចារ៉ាុះ ឥណតូ ពន្សុីយ៉ា  
យុាំង ឌិជូេ៉ាល ពរើ លូវ៉ា រ(r) ណឺហាគ រី) 

sejati /សឺចាទី/ a េិត: ពសាហាេិត 
មិន្ត្បកាន្់ពរឿងត្ទេយសមែតតិ ន្ិងឋាន្ៈ cinta 

sejati tak mengenal harta dan 

kedudukan (ជិន្តា សឺចាទី តាក ់
ពមើពងើណាល់ ហារ(r)តា ដាន្់ ពរើឌូឌុរកាន្់) 

sejoli /សឺចយូលី/ n រូរ: មួយរូរ dua sejoli 

(ឌូវ៉ា  សឺចយូល)ី 

sejuk /សឺជយញក/ a ត្តជាក់: បរិយកាសត្តជាក់ 
suasana sejuk (ស ូវ៉ា សាណា ពសើជយញក); 
kesejukan /ពរើសឺជូកាន្់/់ n សងប:់ 
ចិតតសងប់ kesejukan hatinya 

(ពរើសឺជូកាន្ ់ហាទីញ៉ា )
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sekali  /ពសើកាល/ី  1 adv ណាស់: រេលណ់ាស់  

 sibuk sekali (សាង៉ា ត់ សុីប ុក);  
2 n មដង ញញាំ មដង makan sekali (ម៉ា កាន្់ 
ពសើកាល)ី 

sekarang /សាាំនប៉ា សឺការុាាំង/   
n 1 រហ្ូតែល់ឥឡូេ: 
គាត់រស់ពៅកាញងផ្សតុះចស់រហ្ូតែល់ឥឡូេ dia 

masih tinggal di rumah lama 

sampai sekarang (ឌីយ៉ា  ម៉ា សុិុះ 
ទិងហាា ល ់ឌិ រូម៉ាុះ ឡាម៉ា  សាាំនប៉ា សឺការុាាំង);  
2 ឥឡូេ: គាតព់ទើបដតមកែល់ dia 

sekarang sudah datang (ឌយី៉ា  
ពសើការុាាំង ស ូែុះ ដាតាាំង) 

sekarat /សឺការា៉ា ត់/ a ឈឺចប:់ 
អាកជមងឺព ុះចប់ពផ្សឌើមឈឺចប់ orang sakit 

itu mulai sekarat (អូរុាាំង សារិត អុីទូ 
មូនឡ សឺការា៉ា ត់) 

sekat, menyekat  /ពមើព ើកាត់/  v បាំដបក; 
ដចក: គាត់ដចកបន្ទប់ខាងមុសជាេីរ dia 

menyekat ruang depan 

menjadi dua (ឌយី៉ា  ពមើព ើកាត់ រូវ៉ា ង 
ពឌើបា៉ា ន្់់ មិន្ចាឌិ ឌវូ៉ា ); 
 

 

penyekat /ពេើព ើកាត់/   
n រណាាំងស័ណឌ ដចក:  
ពឌើមែីឲ្យបន្ទប់ពន្ុះពមើលពៅធ្ាំទូលាយ 

ត្តូេយករណាាំងស័ណឌ ដចកព ុះពច  supaya 

ruangan ini kelihatan luas, 

penyekatnya dilepaskan saja 

(ស ូបា៉ា យ៉ា  រូវ៉ា ង៉ា ន្់ អុីន្ី ពរើលីហាត់តាន្់ 
លូវ៉ា ស(់ស) ពេើព ើកាត់ញ៉ា  ឌិពលើបា៉ា សាា ន្់ 
សាចា) 

sekian /សឺរយី៉ា ន្់/ n 1 ព ុះ: 
េីេលរែាជាពត្ចើន្ពៅទីត្កញងចកាតា 

មន្ដតមួយចាំន្ួន្តូចប៉ាុពណាណ ុះដែលជាអាកត្សញកពឌើម
ចកាតា dari sekian banyak 

rakyat di Jakarta, hanya 

sebagian kecil yang keturunan 

Jakarta asli (ដារី ពសរីយ៉ា ន្ បាញ៉ា ក់ 
រា៉ា ក់យ៉ា ត់ ឌិ ចាការ(r)តា ហាញ៉ា  សឺបាហ្គីយ៉ា ន្  
ពរើជីល យុាំង ពរើតូរុន្ណាន្់ ចាការ(r)តា 

អាសលី); 2 ប៉ាុពណា ុះសិន្ចុុះ: ប៉ាុពណណ ុះសិន្ចុុះ 
សូមអររុណ sekian dulu dan 

terima kasih (ពសរីយ៉ា ន្ ឌូល ូដាន្ ់
ពទើរីម៉ា  កាសិុុះ) 

sekoci /សឺកជូី/  n 1 ទូក: 
េួកពរឆ្លងសទឹងព ុះពដាយទូក mereka 
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menyeberangi sungai itu 

dengan sebuah sekoci (ពមើពរកា  

ពមើព ើបឺរា៉ា ងី ស ូនង៉ា អុីទូ ពឌើង៉ា ន្់ សឺប ូេ៉ាុះ ពសកូជី); 
2 សពូល: ម៉ា សុីន្ពែរព ុះមិន្រាបរយលា 
ពដាយសារដតសតូលវអស់ដសែ jahitan 

mesin itu tidak rapi karena 

sekocinya kehabisan benang 

(ចាហ្ុីតាន្់ ដមសុីន្ អុីទូ ទីដាក់ រា៉ា េី កាពរីណា 

ពសកូជីញ៉ា  កឺហាប ៊ីសាន្់ បឺណាាំង) 
sekolah /ពសើកូឡុះ/ n សាលាពរៀន្: ថ្នា ក់ែាំបូង; 

ថ្នា ក់បឋម sekolah dasar (ពសើកូឡុះ  
ដាសារ(r)); 

bersekolah /បឺរ(r)សឺកូឡុះ/   
v ចូលសាលា: គាត់ចប់ពផ្សឌើមចូលសាលា
តាាំងេីអាយុ៥ឆាា ាំ dia mulai 

bersekolah sejak usia 5 tahun 

(ឌីយ៉ា  ម៉ាូនឡ បឺរ(r)សឺកូឡុះ សឺចាក់ អ ូសុីយ៉ា  
លីម៉ា  តាហ្ ុន្); 
-- dasar /សឺកូឡុះ ដាសារ(r)/   
បឋមសិកា: វចប់ពផ្សឌើមពរៀន្សាលាបឋមសិកា
ពៅអាយ៧ុឆាា ាំ  
dia mulai masuk sekolah 

dasar di usia 7 tahun  

 

 

(ឌីយ៉ា  ម៉ាូនឡ ម៉ា ស ុរ សឺកូឡុះ ដាសារ(r) ឌិ 
អ ូសុីយ៉ា  ទូជុុះ តាហ្ ុន្); 
-- menengah atas 

(SMA) /សឺកូឡុះ ពមើដន្ង៉ាុះ អាតាស់(s) 

(SMA)/   
េិទាល័យ: ប ទ ប់េីបញ្ចប់េទិាល័យ  

គាត់ន្ឹងបន្តពៅថ្នា ក់ឧតដមសិកា setelah 

lulus Sekolah Menengah Atas 

dia akan melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi (សឺពទើឡុះ 
លូលុស(ស) សឺកូឡុះ ពមើដន្ង៉ាុះ អាតាស់(ស) 

ឌីយ៉ា  អាកាន្់ ពមើឡាន្់ជុតកាន្់ ពរើ ពេើរ(r)ហ្គូរូវ៉ា ន្ 
ទិងហ្គី); 
-- menengah pertama 

(SMP) /សឺកូឡុះ ពមើដន្ង៉ាុះ ពេើរ(r)តាម៉ា  
(SMP)/  អន្ុេិទាល័យ: បចចញបែន្ា
គាត់បាន្ចូលអន្ុេទិាល័យពហ្ើយ sekarang 

dia sudah menduduki Sekolah 

Menengah Pertama (សឺការុាាំង ឌីយ៉ា  
ស ូែុះ ពមើន្ឌូឌូរី សឺកូឡុះ ពមើដន្ង៉ាុះ         
ពេើរ(r)តាម៉ា );
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-- negeri /សឺកូឡុះ ណឺពហ្គើរី/ សាលារែា:  
សាលារែាមន្អាកចប់អារមមណ៍ពត្ចើន្ sekolah 

negeri lebih banyak 

peminatnya (សឺកូឡុះ ណឺពហ្គើរី ពលើប  ុះ 
បាញ៉ា ក់ ពេើមីណាត់ញ៉ា ); 
-- swasta  

/សឺកូឡុះ សាា សាត / សាលាឯកជន្: 
កូន្គាត់ឲ្យចូលពរៀន្ពៅសាលាឯកជន្ 
anaknya disekolahkan di 

sekolah swasta (អាណាកញ់៉ា  
ឌិសឺកូឡុះកាន្់ ឌ ិសឺកូឡុះ សាា សាត ) 

sekop /សកឺុប/ n ចបជកី: ជាមួយន្ងឹចបជីក 
ពយើងអាចងយត្សួលកាយែី 
ន្ិងយកវពៅបដន្លងពផ្សែង dengan sekop 

orang mudah menggali dan 

memindahkan tanah (ពឌើង៉ា ន្់ សឺរុប 
អូរុាាំង មូែុះ ពមើងហាា ល ីដាន្់ ពមើមិន្ែុះកាន្់ 
តាណុះ) 

sekutu /សឺរូទ/ូ n 1 សមពន័្ធមិតត: ទ័េសមព័ន្ធមិតត 
pasukan sekutu (បា៉ា ស ូកាន្់ សឺរូទ)ូ; 
2 នែរូរ: គាត់ជានែរូរជាំន្ួ របស់ស្ញាំ dia 

sekutu usaha saya (ឌីយ៉ា  សឺរូទ ូ
អ ូសាហា សាយ៉ា ); 
bersekutu /បឺរ(r)សឺរូទ/ូ v នែរូរ: 
ពៅកាញងសស្ទងគ មអុីរា៉ា ក់  

ត្បពទសអង់ពរលសចប់នែរូរន្ឹងសហ្រែាអាពមរិក  
dalam perang Irak, Inggris 

bersekutu dengan Amerika 

(ដាឡាាំ ពេើរុាាំង អុីរា៉ា ក់ អុីងស្ទហ្គីស(ស) 

បឺរ(r)សឺរូទូ ពឌើង៉ា ន្់ អាពមរីកា) 

selalu /ពសើឡាលូ/ adv ដតងដត: ដតងដតចាំ 
selalu ingat (ពសើឡាលូ អុីង៉ា ត់) 

selamat /ពសើឡាម៉ា ត/ a សុេតថិភាេ: គាតរួ់ចផ្សុត
េីពត្គាុះថ្នា ក់ dia selamat dari 

bahaya (ឌីយ៉ា  ពសើឡាម៉ា ត ដារី បាហាយ៉ា ) 
selat /សឡឺាត់/ n ត្ចកសមុត្ទ: ត្ចកសមតុ្ទលាំបុក 

(Lombok) selat Lombok (ពសឡាត់ 
ឡញមបុក) 

selatan /សឺឡាតាន្់់/ n ខាងតែូង: 
ទិសខាងតែូងជាទិសពៅមួយរបស់សយល ់

selatan adalah salah satu 

arah  

mata angin (សឺឡាតាន្់ អាដាឡុះ សាឡុះ 
សាទូ អារុះ ម៉ា តា អាងិន្); ដផ្សាកខាងតែូង 
bagian selatan (បាហ្គីយ៉ា ន្); ពឆ្ារខាង
តែូង pantai selatan (ពសើឡាតាន្់) 

selenggara, 

menyelenggarakan   

/ពមើ ឺឡឹងហាា រា៉ា កាន្់/់  v ត្បារេធ;
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penyelenggara   

/ពេើព ើឡឹងហាា រា៉ា /  n អាកពរៀបចាំ: 
អាកពរៀបចាំកញ្ចប់ពធ្ាើពទសចរណ៍ 
penyelenggara perjalanan 

wisata (ពេើព ៉ាឡឹងហាា រា៉ា  
ពេើរ(r)ចាឡាណាន្់ េសីាតា); 

penyelenggaraan   

/ពេើព ើឡឹងហាា រា៉ា អាន្/ n ការពរៀបចាំ: 
ពរៀបចាំសន្ាិបាត penyelenggaraan 

kongres (ពេើព ើឡឹងហាា រា៉ា អាន្់ 
កុន្ដស្ទហ្គស(ស)); 

terselenggara   

/ពទើរ(r)សឺឡឹងហាា រា៉ា / v ែាំពណើរការ: 
កមមេធិ្ីព ុះែាំពណើរការពៅបាន្
ពដាយការសិតសាំត្បឹងដត្បងេីត្រប់ភារី acara 

itu terselenggara atas kerja 

keras semua pihak (អាចរា៉ា  អុីទ ូ
ពទើរ(r)សឺឡឹងហាា រា៉ា  អាតាស់(ស) ពរើរ(r)ចា  
ពរើរា៉ា ស(់ស) សឺមូវ៉ា  េីហាក់) 

selesai /ពសើពលើនស/ v ចប;់ រួចរាល់: ការងរបាន្
រួចរាល់ពហ្ើយ pekerjaan itu  

selesai (ពេើពរើរ(r)ចាអាន្ អុីទូ 
ពសើពលើនស); 

 

menyelesaikan   

/ពសើពលើនស, ពមុើព ញើពឡើនសកាន្់/   
v ពដាុះត្សាយ; ចប ់

selidik, menyelidiki    

/ពមើព ើលីឌិរី/ v ពសុើបអពងាត: 
ប៉ាូលីសកាំេុងដតពសុើបអពងាតេីករណអីាំពេើឃ្លតកមម
ព ុះ polisi sedang menyelidiki 

perkara pembunuhan itu (ប៉ាូលីសីុ 

សឺដាាំង ពមើព ើលីឌិរី ពេើរ(r)ការា៉ា  ពេើមប ូន្ូហាន្់ 
អុីទូ) 

selimut /សឺលីមតុ/  n ភួយ: 
ភួយពន្ុះមន្ត្បពហាងពត្ចើន្ណាស់ selimut 

ini banyak lubangnya (សឺលីមុត 
អុីន្ី បាញ៉ា ក់ លូបាាំងញ៉ា ) 

seling /សឺលិង/ v បដូរ: 
េូកសិករបាន្បដូរែាំណាាំត្សូេជាមួយន្ឹងសដណដ ក 
ន្ិងពរត petani seling tanaman 

padinya dengan kacang dan 

jagung (បា៉ា ក់ តាន្ ីសឺលីង តាណាាំម៉ា ន្ ់
បា៉ា ឌីញ៉ា  ពឌើង៉ា ន្់ កាចាំង ដាន្់ ចាហ្គញង)
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selingan /សឺលីង៉ា ន្់់/ n 1 ជាំន្ួស: 
កុាំញាំដតបាន្រហ្ូត ត្តូេញាំន្ាំបុ័ងជាំន្ួសេ ិ 

jangan makan nasi terus, 

makanlah roti sebagai 

selingan (ចាង៉ា ន្់ ម៉ា កាន្់ ណាសីុ 

ពទើរុស(ស) ម៉ា កាន្់ឡុះរូទី សឺបានហ្គ សឺលីង៉ា ន្់); 
2 សត្មក: ប ទ ប់េីពន្ឿយហ្ត់ន្ឹងការងរ 
ស្ញាំត្តូេការសត្មក setelah lelah 

bekerja, saya perlu selingan 

(សឺពទើឡុះ ពលើឡុះ បឺពរើរ(r)ចា សាយ៉ា  
ពេើរ(r)លូ សឺលីង៉ា ន្់) 

selip, menyelipkan   

/ពមើព ើលីេកាន្់់/ v បញ្ចូល: 
គាត់បញ្ចូលលិសិតព ុះពៅចព ល ុះទាំេ័រពសៀេពៅ 

dia menyelipkan surat itu di  

antara halaman buku (ឌីយ៉ា  
ពមើព ៉ាលីបកាន្់ ស ូរា៉ា ត់ អុីទូ ឌិ អាន្់តារា៉ា  
ហាឡាម៉ា ន្់ ប ូរូ); 
terselip /ពទើរ(r)សឺលីេ/   
v 1 បាន្បញ្ចូល: លិសតិដែលស្ញាំសាំដសាងរកព ុះ 
ត្តូេបាន្បញ្ចូលកាញងចព ល ុះទាំេ័រពសៀេពៅ surat 

yang saya cari-cari itu 

terselip di antara tumpukan 

buku (ស ូរា៉ា ត់ យុាំង សាយ៉ា  ចរី-ចរី អុីទូ 
ពទើរ(r)សឹលីប ឌ ិអាន្់តារា៉ា  ទុមេូកាន្់ ប ូរូ);  

2 ងក; ពរ (ចងាូត): ភាល មៗព ុះឡាន្ស្ញាំពរចងាតូ 
tiba-tiba mobil saya terselip 

(ទីបា-ទីបា ម៉ាូប ៊ីល សាយ៉ា  ពទើរ(r)សឺលីប) 
selisih /សឺលីសុីស(s)/  n 1 ភាេសុសគាា : 

គាត់ជាពរឿយៗព ល្ ុះត្បដកកគាា ជាមួយបាូន្ត្បញសគាត 
dia sering selisih dengan 

adiknya ភាេសុសគាា ពលើត្បាក់ចាំណូល
ត្កញមហ្ ុន្ពន្ើបាន្ធាល ក់ចុុះយ៉ា ងខាល ាំងឆាា ាំពន្ុះ (ឌយី៉ា  
សឺរិង សឺលីសុីុះ ពឌើង៉ា ន្់ អាឌិរញ៉ា ); selisih 

laba perusahaan itu turun 

drastis tahun ini (សឺលីសុីុះ ឡាបា 

ពេើរូសាហាអាន្ អុីទូ ទូរុន្ ត្ដាសទីស(ស) តាហ្ ុន្ 
អុីន្ី); 2 សុសគាា : ពទើតនមលសុសគាា ប៉ាុ ម ន្ 
berapa selisih harganya? 

(បឺរា៉ា បា៉ា  សឺលីសុីុះ ហារ(r)ហាា ញ៉ា ); 
perselisihan   

/ពេើរ(r)សឺលីសុហីាន្់់/  n ជពមល ុះ: 
ជពមល ុះព ុះបាន្ពដាុះត្សាយរួចរាល់ពហ្ើយ 

perselisihan itu berhasil 

diselesaikan (ពេើរ(r)សឺលីសុីហាន្់ អុីទូ 
បឺរ(r)ហាសុីល ឌិសឺពលើនសកាន្់); 
-- jalan  

/សឺលីសុីស(s) ចាឡាន្់/  ជួសផ្សលូេ: 
ពភ្ៀេដែលន្ឹងមកែលព់ ុះជួសផ្សលូេជាមួយស្ញាំពៅមុស
បលញកពរហ្ដាា ន្ tamu yang akan 

datang itu selisih jalan 
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denganku di depan kompleks 

(តាម ូយុាំង អាកាន្់ ដាតាាំង អុីទូ សឺលីសុីុះ 
ចាឡាន្់ ពឌើង៉ា ន្់រូ ឌិ ពឌើបា៉ា ន្់់ កុាំផ្សលិរ); 
-- pendapat    

/សឺលីសុីស(s) បុិន្ដាបា៉ា ត/់  មិន្យល់ត្សប: 
ន្ិសែិតព ុះមិន្យល់ត្សបន្ឹងសាស្ទសាត ចរយបពត្ងៀន្ 
អាំេីត្ទឹសដីងមី mahasiswa itu selisih 

pendapat dengan dosennya 

tentang teori yang baru 

(ម៉ា ហាសុីសាា  អុីទូ សឺលីសុីុះ បុិន្ដាបា៉ា ត់ ពឌើង៉ា ន្់ 
ែូដសន្ញ៉ា  តិន្តាាំង ពតអូរ ីយុាំង បារូ) 

selokan /សឺឡូកាន្់/់  n លូទឹកសាញយ: 
លូទឹកសាញយព ុះពេ ពៅពដាយសត្មម 
រហ្ូតពធ្ាើឲ្យទឹកមិន្អាចហ្ូរបាន្ selokan itu  

penuh dengan sampah 

sehingga airnya tidak lancar 

mengalir (សឺឡូកាន្ ់អុីទូ ពេើន្ុុះ ពឌើង៉ា ន្់ 
សាាំប៉ាុះ សឺហិុ្ងហាា  អាយីរ(r)ញ៉ា  ទីដាក់ 
ឡាន្់ចរ(r) ពមើង៉ា លីរ(r)) 

seluk-beluk /សឺលុរ បឺលុរ/  n សមាិត: 
ពយើងត្តូេេន្យល់ឲ្យបាន្លមាិតេីបញ្ហហ ពន្ុះ kita 

perlu menjelaskan seluk-beluk 

masalah ini (រីតា ពេើរ(r)លូ 

មិន្ចយឺឡាសាា ន្់ សឺលុរ-បឺលuរ ម៉ា សាឡុះ អុីន្ី) 
selundup, menyelundupkan   

/ពមើព ើលុន្ឌុេកាន្់់/  v រត់េន្ធ:  

មន្មពធ្ាបាយពត្ចើន្ណាស់  
ពឌើមែី ាំយកទាំន្ិ សុសចាស់ចូលកាញងត្បពទសព ុះ 
banyak cara yang dilakukan 

untuk menyelundupkan 

barang-barang ilegal ke 

negeri itu (បាញ៉ា ក់ ចរា៉ា  យុាំង 
ឌិឡារូកាន្ ់អ ុន្ទុក ពមើព ើលុន្ឌុេកាន្់ បារុាាំង- 
បារុាាំង អុីពឡហាា ល ់ពរើ ណឺពហ្គើរី អុីទូ); 
penyelundup   

/ពេើព ើលុន្ឌុេ/ n អាករត់េន្ធ: 
អាករត់េន្ធទាំន្ិ មន្តនមល
ព ុះត្តូេបាន្ចប់ពៅកាំេង់ដផ្ស penyelundup 

barang berharga itu 

tertangkap di pelabuhan  

(ពេើព ើលូឌូបា៉ា ន្់ បារុាាំង បឺរ(r)ហារ(r)ហាា  អុីទូ 
ពទើរ(r)តាាំងកាប់ ឌិ ពេើឡាប ូហាន្); 
penyelundupan   

/ពេើព ើលុន្ឌូបា៉ា ន្់់/  n ការរត់េន្ធ: 
ពៅតាំបន្់ត្េាំត្បទល់ចចពត្ចើន្ពកើតមន្ការរត់េន្ធសុស
ចាប់ di daerah perbatasan 

banyak terjadi penyelundupan 

warga ilegal (ឌិ ដាពអរុះ 
ពេើរ(r)បាតាសាន្់ បាញ៉ា ក់ ពទើរ(r)ចាឌិ         
ពេើព ើលុន្ឌូបា៉ា ន្់់ វ៉ា រ(r)ហាា  អុីលីហាា ល)់ 

seluruh /ពសើលូរុុះ/ num ទាំងមូល; ទាំងអស:់ 
 អាកចូលរួមទាំងអស  
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seluruh peserta (ពសើលូរុុះ 
ពបុើពសើរ(r)តា); 

េលរែាត្រប់លាំដាប់ថ្នា ក់បាន្ចូលរួមកាញងេធិ្ីជប់ពលៀង
ព ុះ seluruh lapisan 

masyarakat hadir di pesta 

rakyat itu (សឺលូរុុះ ឡាេីសាន្់  
ម៉ា សារា៉ា កាត់ ហាឌីរ(r) ឌិ ដេសាដ       
រា៉ា ក់យ៉ា ត អុទីូ); 
ជីេតិស្ញាំទាំងមូលបាន្ផ្សដល់ែល់ ងពហ្ើយ 

seluruh hidupku telah 

kucurahkan pada dirinya 

(សឺលូរុុះ ហ្ុីឌុេរូ ពទើឡុះ រូជូរុះកាន្់ បា៉ា ដា 

ឌិរីញ៉ា ); 
-- dunia   

/សឺលូរុុះ ឌូន្ីយ៉ា /  េិភេពលាកទាំងមូល: 
Muhammad Ali  
ត្តូេបាន្ពរសាគ ល់ទូទាំងេិភេពលាក 
Muhammad Ali dikenal di 

seluruh dunia (មហូាាំម៉ា ត់ អាលី 

ឌិពរើណាល់ ឌិ សឺលូរុុះ ឌូន្ីយ៉ា ); 
menyeluruh /ពមើ ឺលូរុុះ/ v ទាំងមលូ: 
េុករលួយបាន្រាលដាលកាញងត្បពទសពន្ុះទាំងមូល 

korupsi sudah menyeluruh 

melanda negeri ini (កូរ៉ាុបសីុ ស ូែុះ 
ពមើឡាន្ដា ណឺពហ្គើរី អុីន្ី) 

seluruhnya /សឺលូរុុះញ៉ា /   
adv សរុបទាំងអស:់ 
ចាំន្ួន្សិសែកាញងថ្នា ក់ព ុះសរុបទាំងអស់២០ ក់ 
jumlah murid kelas itu 

seluruhnya ada 20 orang (ជូមមលុះ 
មូរីត ពរើឡាស់(ស) អុីទូ សឺលូរុុះញ៉ា  អាដា 

ឌូវ៉ា េូលុុះ អូរុាាំង) 
semak /សឺម៉ា ក/់ n នត្េ:  

ខាល បាន្លាក់សលួន្ពៅកាញងនត្េរង់ចាំចាំណី 
harimau bersembunyi di balik 

semak menunggu calon 

mangsanya (ហារីពម៉ា េ បឺរ(r)សឹមប ូ  ីឌិ 
បាលិរ សឺម៉ា ក់  ពមើន្ុងហ្គ ូចឡញន្ មុាំងសាញ៉ា ) 

semangat /សឺម៉ា ង៉ា ត់/  n 1 សាម រត:ី 
គាត់បាន្បាត់បង់សាម រតី dia telah 

kehilangan semangat (ឌយី៉ា  ពទើឡុះ 
ពរើហ្ុីឡាង៉ា ន្់ សឺម៉ា ង៉ា ត់); 2 សាា ហាប់: ពធ្ាើការ
ពដាយសាា ហាប់ semangat bekerja 

(ពសើម៉ា ង៉ា ត់ ពបុើពកើរ(r)ចា); 

bersemangat    

/បឺរ(r)សឺម៉ា ង៉ា ត់/  v ពលើកទឹកចិតតយ៉ា ងខាល ាំង: 
គាត់ឧសាហ្ ៍ពហ្ើយសាា ហាប់ខាល ាំងណាស់ dia 

rajin dan sangat bersemangat 

(ឌីយ៉ា  រា៉ា ជិន្ ដាន្ ់សាង៉ា ត់ បឺរ(r)សឺម៉ា ង៉ា ត់)
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semarak /សឺម៉ា រា៉ា ក់/ a រស់រពេីក; ត្សស់សាា ត: 
បន្ទប់ព ុះបាន្កាល យជាត្សស់សាា ត 
ប ទ ប់េីពធ្ាើការរច ដកលមារ ruangan itu 

menjadi semarak setelah 

didekorasi (រូវ៉ា ងង៉ា ន្់ អុីទូ មនិ្ចាឌិ 
សឺម៉ា រា៉ា ក់ សឺពទើឡុះ ឌិពែកូរា៉ា សុី); 
menyemarakkan   

/ពមើព ើម៉ា រា៉ា ក់កាន្់់/  v ត្សស់ត្សាយ:  
េួកពរបាន្ពធ្ាើឲ្យេិធ្ីជប់ពលៀងព ុះត្សស់ត្សាយ 

ពដាយការពត្ចៀង ន្ិងរាាំ mereka  

menyemarakkan pesta itu  

dengan tarian dan nyanyian  

(ពមើពរកា ពមើព ៉ាម៉ា រា៉ា ក់កាន្់ ដេសាដ  អុីទូ ពឌើង៉ា ន្់ 
តារីយ៉ា ន្ ដាន្ ់ញ៉ា  ីយ៉ា ន្) 

sembah, mempersembahkan   

/ពមើមពេើរ(r)សឺមបុះកាន្់/់  v  ាំមកបងហ  : 
េួកពរន្ឹង ាំមកបងហ  េីការសដមដងមួយ 

mereka akan  

mempersembahkan sebuah 

sandiwara (ពមើពរកា អាកាន្់ 
ពមើមពេើរ(r)សុឹមបុះកាន្់ សឺប ូេុះ សាន្ឌិវ៉ា រា៉ា ); 
menyembah   

/ពមើព ើមបុះ/ v ពគារេសកាា រៈ 
េួកពរពគារេសកាា រៈចាំពរុះែូន្តាដែលបាន្សាល ប់ពៅ
ពហ្ើយ mereka menyembah pada  

leluhurnya yang sudah tiada 

(ពមើពរកា ពមើព ើមបុះ បា៉ា ដា ឡឺលូហ្ ូរ(r)ញ៉ា  
យុាំង ស ូែុះ ទីយ៉ា ដា); 

persembahan    

/ពេើរ(r)សមឺបាហាន្/់  n បទបងហ  : 
ការសដមដងរាាំបាន្បងហ  ពៅចាំពរុះមុសពភ្ៀេអាកមុសអា
កការ persembahan tarian 

ditujukan kepada tamu  

kehormatan (ពេើរ(r)សឹមបាហាន្់  
តារីយ៉ា ន្ ឌិទូជូកាន្់ ពរើបា៉ា ដា តាម ូ
ពរើហ្ូរ(r)ម៉ា តាន្់) 

sembahyang /សឺមបុះយុាំង/  n ថ្នា យបងគាំ: 
ប ទ ប់េីថ្នា យបងគាំ  
េួកពរអងគញយពៅដផ្សាកខាងមុសនន្េហិារ setelah  

sembahyang mereka duduk di 

bagian depan masjid (សឺពទើឡុះ 
សឹមបុះយុាំង ពមើពរកា ឌូឌុរ ឌិ បាហ្គីយ៉ា ន្      
ពឌើបា៉ា ន្់់ ម៉ា សជិត); 
bersembahyang   

/បឺរ(r)សឺមបុះយុាំង/ v ថ្នា យបងគាំ: 
 ងថ្នា យបងគាំត្បាាំែងកាញងមួយនងង dia 

bersembahyang lima kali 

sehari (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)សឹមបុះយុាំង លីម៉ា  
កាលី សឺហារី)
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sembarang /សឺមបារុាាំង/ a សាីក៏បាន្; ចត្មញុះ 
ពរីសចុុះសពមលៀកបាំរក់ណាក៏បាន្ដតចិតតចង់ 
pilihlah sembarang baju 

sesuai keinginanmu (េីលិុះឡុះ 
សឹមបារុាាំង បាជ ូសឺស ូនេ ពរើអុីងីណាន្់មូ) 

sembilan /សឺមប ៊ីឡាន្/់  num ត្បាាំបនួ្ (៩): 
លាំដាប់ទីត្បាាំបួន្ទទួលបាន្រងា ន្់ត្បាាំលាន្រូេយី៉ា ស់ 
peringkat sembilan mendapat 

hadiah lima juta rupiah 

(ពេើរិងកាត់ សឹមប ៊ីឡាន្់ មិន្ដាបា៉ា ត់ ហាឌិយ៉ាុះ 
លីម៉ា  ជូតា រូេីយ៉ាុះ); 
-- belas /សឺមប ៊ីឡាន្់ 
បឺឡាស(់s)/  ែប់ត្បាាំបួន្ (១៩): 
ផ្សទុះគាត់ពលសែប់ត្បាាំបួន្ rumahnya 

nomor sembilan belas (រូម៉ាុះញ៉ា   
ណូម៉ាូរ(r) សឹមប ៊ីឡាន្់ បឺឡាស់(ស)); 

-- puluh    

/សឺមប ៊ីឡាន្់ េូលុុះ/  ពដសិប (៩០): 
អាករាាំពដសិបអាកបាន្ចូលរួមអបអរសាទរេិធ្រីត្មប់
សួបទីត្កញងព ុះ sembilan puluh 

orang  penari ikut 

meramaikan acara ulang 

tahun kota itu (សឹមប ៊ីឡាន្់ េូលុុះ អូរុាាំង 
ពេើណារី អុីរុត ពមើរា៉ា នម៉ាកាន្់ អាចរា៉ា  អ ូឡាាំង 
តាហ្ ុន្ កូតា អុីទូ); 

-- puluhan    

/សឺមប ៊ីឡាន្់ េូលូហាន្់/់  ពដសិបជាង: 
ចាំន្ួន្មន្់គាត់ត្បដហ្លជាជាងពដសិបកាល 

jumlah ayamnya sekitar 

sembilan puluhan ekor (ជូមឡុះ 
អាយុាំញ៉ា  សឺរីតារ(r) សឹមប ៊ីឡាន្់ េូលូហាន្់     
ពអកូរ(r)); 

-- ratus /សឺមប ៊ីឡាន្់ រា៉ា ទុស(s)/   

ត្បាាំបួន្រយ (៩០០): 
តនមលសារត្គាប់ពន្ុះត្បាាំបួន្រយរូេីយ៉ា ស់ harga 

permen ini sembilan ratus 

rupiah (ហារ(r)ហាា  ពេើរ(r)ដម៉ាន្ អុីន្ី 
សឹមប ៊ីឡាន្់ រា៉ា ទុស(ស) រូេីយ៉ាុះ); 
-- ribu /សឺមប ៊ីឡាន្់ រីប /ូ  ត្បាាំបួន្រន្ ់
(៩០០០): លុយកាញងកាបូបគាត់ត្តមឹដតត្បាាំបួន្រន្់ 
uang di dompetnya hanya 

sembilan ribu (អ ូវុាំង ឌិ ែិមបុតិញ៉ា  
ហាញ៉ា  សុឹមប ៊ីឡាន្់ រីប ូ) 

sembuh  /សឺមប ុុះ/  v ជាសុះពសែើយ: 
សូមឲ្យបាន្ជាសុះពសែើយ semoga lekas 

sembuh (សឺម៉ាូហាា  ពលើកាស់(ស) សឹមប ុុះ); 
គាតប់ាន្ជាសុះពសែើយពហ្ើយ dia sudah 

sembuh (ឌីយ៉ា  ស ូែុះ សឹមប ុុះ);
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menyembuhkan   

/ពមើព ើមប ុុះកាន្់់/ v េាបាល: 
ែុកទ័រមិន្ទន្់អាចេាបាលជមងឺពអែម៍បាន្ពទ 
dokter belum dapat 

menyembuhkan penyakit AIDS 

(ែុកពទើរ(r) បឺលុម ដាបា៉ា ត់ ពមើព ើមប ុុះកាន្់ 
ពេើញ៉ា រីត AIDS); 

penyembuhan    

/ពេើព ើមប ូ/ n េាបាល: 
ត្តូេការពេលពេលាយូរពឌើមែីេាបាលជមងឺគាត់ 
perlu waktu lama untuk 

penyembuhan penyakitnya 

(ពេើរ(r)លូ វ៉ា ក់ទូ ឡាម៉ា  អ ុន្ទុក ពេើព ើមប ូហាន្់ 
ពេើញ៉ា រីតញ៉ា ) 

sembunyi, bersembunyi   

/បឺរ(r)សឺមប ូ /ី v លាក់:  
គាត់បាន្លាក់សលនួ្ពៅពត្កាយឆាក dia 

bersembunyi di balik layar 

(ឌីយ៉ា  បឺរ(r)សឹមប ូ  ីឌិ បាលិរ 
ឡាយ៉ា រ(r)); 

menyembunyikan    

/ពមើព ើមប ូ ីកាន្់់/  v លាក់ មន្ុសែចស់:
ដតងដតលាក់លុយេីពត្កាមពសាើយ orang tua  

itu menyembunyikan uang di 

balik bantal (អូរុាាំង ទូវ៉ា  អុីទូ 
ពមើព ើមប ូ ីកាន្់ អ ូវុាំង ឌិ បាលីរ បាន្តាល)់; 

persembunyian    

/ពេើរ(r)សមឺប ូ ីយ៉ា ន្/់ n លាក់សលនួ្: 
កដន្លងលាក់សលនួ្គាត់ត្តូេបាន្ពរែឹងពហ្ើយ 

tempat persembunyiannya 

sudah diketahui (ពទើមបា៉ា ត់ 
ពេើរ(r)សឹមប ូ ីយ៉ា ន្ញ៉ា  ស ូែុះ ឌិពរើតាហ្ ូេ)ី; 
tersembunyi    

/ពទើរ(r)សមឺប ូ ី/  v បងាប់: 
មា ក់ព ុះមន្បងាប់ន្័យ orang itu 

mempunyai maksud 

tersembunyi (អូរុាាំង អុទីូ ពមើមេូន ៉ា 
ម៉ា ក់ស ុត ពទើរ(r)សឹមប ូ )ី; 

កាាំពភលើងត្តូេបាន្បងាប់ពៅកាញងអាេធ្ាំគាត់ pistol 

itu tersembunyi di balik 

jasnya (េីសតញល អុីទូ ពទើរ(r)សឹមប ូ  ីឌិ 
បាលិរ ចាស់ញ៉ា ) 

sembur, menyembur    

/ពមើ ញឹមប ូរ(r)/ v ហ្ូរ:  
ពត្បងពៅហ្ូរពច េីអណដូ ងពត្បងងមី minyak 

mentah menyembur dari 

sumur yang baru digali itu 

(មីញ៉ា ក់ ពមើន្តុះ ពមើព ើមប ូរ(r) ដារី ស ូមូរ(r) 

យុាំង បារូ ឌិហាា ល ីអុីទូ) 
semen /សឺមុនិ្/ n សុមី៉ាង់ត:៍ 

ពៅទីត្កញងពត្រសិកមន្ពរាងចត្កសីុម៉ាងត៍
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di kota Gresik ada pabrik 

semen (ឌិ កូតា ដស្ទហ្គសីុរ អាដា បា៉ា ត្េិរ 
ដសដម៉ាន្) 

semenanjung /សឺពមើណាន្់ជងុ/  n ឧបទាីប: 
ឧបទាីបម៉ា ពឡសុី semenanjung 

Malaya (សឺពមើណាន្់ជុង ម៉ា ពលសីុយ៉ា ) 
sementara /ពសើមឹន្តារា៉ា /  n បពណាដ ុះអាសន្ា: 

ការងរបពណាដ ុះអាសន្ា pekerjaan 

sementara (ពបុើពកើរ(r)ចអាន្ 
ពសើមឹន្តារា៉ា ); 
ស្ញាំរស់ពៅកាញងផ្សទុះបាូន្ស្ញាំបពណាដ ុះអាសន្ាសិន្ប៉ាុពណាណ ុះ 
saya tinggal di rumah adik  

saya sementara saja (សាយ៉ា  
ទិហាា ល ់ឌិ រូម៉ាុះ អាឌិក សាយ៉ា  ពសើមុឹន្តារា់ា       
សាចា); 

ចាប់ពន្ុះមន្លកាណៈបពណាដ ុះអាសន្ាប៉ាុពណាណ ុះ 
peraturan ini sifatnya hanya 

sementara (ពេើរា៉ា ទូរា៉ា ន្់ អុីន្ី សុីហាា តញ់៉ា  
ហាញ៉ា  សឺមុឹន្តារា៉ា ) 
sementara itu /ពសើមឹន្តារា៉ា  អុីទូ/  
ជាបពណាដ ុះអាសន្ា: ជាបពណាដ ុះអាសន្ា, ស្ញាំពៅដត 
ពធ្ាើការ sementara itu, saya tetap  

bekerja (ពសើមឹន្តារា៉ា  អុីទូ សាយ៉ា  ពតើតាប់  
ពបើពកើរ(r)ច) 

semesta /សឺដមសាត / n ទាំងមូល: 
េិភេពលាកទាំងមូល alam semesta 

(អាឡាាំ សឺដមសាត ) 
semir  /សឺមីរ(r)/ n ត្បដាប់ខាត់: 

គាត់ទិ ត្បដាប់ខាត់ពៅហាងព ុះ ia 

membeli semir di toko itu (អុីយ៉ា  
ពមើមបឺល ីសឺមីរ(r) ឌិ តូកូ អុីទូ); 
-- sepatu /សឺមីរ(r)សឺបា៉ា ទ/ូ 
 ត្បដាប់ខាត់ដសែកពជើង: 
ត្បដាប់ខាត់ដសែកពជើងពន្ុះមន្េណ៌សូកូឡា  

semir sepatu ini berwarna 

cokelat (សឺមីរ(r) សឺបា៉ា ទូ អុីន្ី 
បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណា ចូកូឡិត); 
menyemir  /ពមើព ើមីរ(r)/ v ខាត:់ 
គាត់ខាត់ដសែកពជើងពឌើមែីឲ្យពមើលពៅងមី ia 

menyemir sepatunya agar 

tampak baru (អុីយ៉ា  ពមើព ើមីរ(r) 

សឺបា៉ា ទូញ៉ា  អាហាា រ(r) តាាំបា៉ា ក់ បារូ) 
sempat /សឹមបា៉ា ត់/ v ពឆ្លៀតពេល: 

ពទុះជាមម ឹកយ៉ា ងណាក៏ពដាយ  

ស្ញាំពៅដតពឆ្លៀតពេលសរពសរសាំបុត្ត 
walaupun sibuk sekali, saya 

masih sempat menulis surat 

(វ៉ា ពឡាេេុន្ សុីប ុរ សឺកាលី សាយ៉ា  ម៉ា សុីុះ 
សឹមបា៉ា ត់ ពមើន្ូលីស(ស) ស ូរា៉ា ត់);
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kesempatan /សឹមបា៉ា ត់, កឺសឹមបា៉ា តត់ាន្/់ 
n ឱកាស: ឱកាសលា kesempatan 

bagus (កឺសឹមបា៉ា ត់តាន្់ បាហ្គញស(s)) 

sempit /សឹមេតិ/ a 1 ចពងាៀត: ត្ចកចពងាៀត 
gang sempit (ហាា ាំង សឹមេិត); 2 សល;ី 
មន្កាំណត:់ ពេលពេលារបស់ស្ញាំមន្កាំណត់ 
waktu saya sempit (វ៉ា ក់ទូ សាយ៉ា  
សឹមេិត); 3 តចូ; ចពងាៀត: 
សពមលៀកបាំរក់ដែលចពងាៀតព ុះគាត់ពៅដតពត្បើ 
baju yang sempit itu masih 

dipakainya (បាជ ូយុាំង សុឹមេិត អុីទ ូ
ម៉ា សុីុះ ឌិបា៉ា នកញ៉ា ) 

semprot, menyemprot    

/ពមើ ញឹមត្បញត/ v ពត្សាច; បា ់:  
ស្ញាំបា ់ែាំណាាំជាមួយថ្នា ាំសមល ប់សតាលាិត saya  

menyemprot tanaman itu 

dengan pestisida (សាយ៉ា  
ពមើព ើមត្បញត តាណាាំម៉ា ន្់ អុីទូ ពឌើង៉ា ន្់ 
ដេសទីសីុដា); 

semprotan /សឹមពត្រតាន្់/   
n ត្បដាប់ពត្សាច; ត្បដាប់បា : 
ត្បដាប់បា ់បាន្សូច ចាំជួសជុលវ 
semprotannya rusak, nanti 

dibetulkan  

(សឹមត្បូតាន្់ញ៉ា  រូសាក់ ណាន្់ទី ឌិបឺទុលកាន្់) 
sempurna /សមឺេូរ(r)ណា/   

a 1 លាឥតពខាច ុះ; រួចរាល់ត្សួលបួល: 
អាកែាំពណើរត្តូេបាន្ពសាើរសុាំឲ្យពៅអងគញយរហ្ូតែល់យ
ន្តពហាុះបាន្ចុុះចតរួចរាល់ត្សួលបួលសិន្ para 

penumpang diminta untuk 

tetap duduk sampai pesawat 

berhenti dengan sempurna 

(បា៉ា រា៉ា  ពេើន្ុមបុាាំង ឌិមីន្តា អ ុន្ទុក ពទើតាប់ ឌូឌុរ 
សាាំនប៉ា ពេើសាវ៉ា ត់ បឺរ(r)ហ្ិន្ទី ពឌើង៉ា ន្់ 
សឹមេូរ(r)ណា); 2 ឥតពខាច ុះ: ការងរលាឥទពខាច ុះ 
pekerjaan sempurna 

(ពបុើពកើរ(r)ចអាន្ សឹមេូរ(r)ណា) 

semua /ពសើមូវ៉ា /  num 1 ទាំងអស:់ ពកមងៗ
ទាំងអស ់semua anak (ពសើមុវ៉ា  
អាណាក់); 
សិសែទាំងអស់ពទើបដតតត្មង់ជួរពៅទីលាន្កមមេធិ្ី 
semua murid baru berbaris di 

lapangan upacara (សឺមូវ៉ា  មូរីត បារូ 
បឺរ(r)បារីស(ស) ឌិ ឡាបា៉ា ង៉ា ន្់ អ ូបា៉ា ចរា៉ា ); 
2 រាល;់ ត្រប់:  
រាល់ពភ្ៀេដែលបាន្អពញ្ជើ បាន្មកចូលរួមេិធ្ីជប់
ពលៀងព ុះ semua tamu undangan 

datang ke pesta itu (សឺមូវ៉ា  តាម ូ
អ ុន្ដាង៉ា ន្់ ដាតាាំង ពរើ ដេសាត  អុីទូ)
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semut  /សមឺុត/ n ត្សពមច: សាំបុកត្សពមច 
sarang semut (សារុាាំង សឺមុត); 
kesemutan /ពរើសឺមូតាន្់/់ n សពឹក: 
ត្មមនែស្ញាំសពឹក jari tangan saya 

kesemutan (ចារី តាង៉ា ន្់ សាយ៉ា  
ពរើសឺមូតាន្)់ 

senam /សឺណាម/ n កាយសមព័ន្ធ: 
គាត់ចូលរួមត្បកួតកាយសមព័ន្ធ ia mengikuti 

lomba senam (អុីយ៉ា  ពមើងីរូទី ឡញមបា 

សឺណាាំ) 
senang /ពសើណាាំង/ a សបាយ: ស្ញាំសបាយចិតត 

saya senang (សាយ៉ា  ពសើណាាំង); 
kesenangan /ពសើណាាំង, 
ពកើពសើណាង៉ា ន្់/ n ភាេរីករាយ: ភាេរីករាយតទ ល ់

សលួន្ kesenangan pribadi  

(ពកើពសើណាង៉ា ន្់ ត្េីបាឌី); 
menyenangkan    

/ពសើណាាំង, ពមុើព ញើណាាំងកាន្់/ v រីករាយ:  
រីករាយដែលបាន្សាគ លអ់ាក  
menyenangkan berkenalan 

dengan Anda (ពមុើព ញើណាាំងកាន្់ 
ពបុើពកើរ(r)ច ែឺង៉ា ន្់ អាន្ដា) 

senapan /សឺណាបា៉ា ន្់/  n កាាំពភលើង: 
កាាំពភលើងព ុះជាពករ តិ៍ឳេុកគាត់ senapan itu 

warisan ayahandanya 

(ពសណាបា៉ា ន្់ អុីទូ វ៉ា រីសាន្់ អាយ៉ា ហាន្់ដាញ៉ា ); 
-- angin /សឺណាបា៉ា ន្់ អាងិន្/   
កាាំពភលើងសយល:់ កាត់បា ់ចបជាមួយកាាំពភលើងសយល់ 
ia menembak burung dengan 

senapan angin (អុីយ៉ា  ពមើដណមបាក់ 
ប ូរុង ពឌើង៉ា ន្់ ពសណាបា៉ា ន្់ អាងិន្) 

senda, bersenda gurau    

/បឺរ(r)សិន្ដា ហ្គូព ៉ា /  v ន្ិយយពលង: 
េួកពរន្ិយយពលងពៅឯសួន្ចារ mereka 

bersenda gurau di taman 

(ពមើពរកា បឺរ(r)សិន្ដា ហ្គូព ៉ា  ឌិ តាណាាំ) 
sendat, tersendat /ពទើរ(r)សិន្ដាត/់   

v សទុះ: 
តាមផ្សលូេសទុះពដាយសារដតមន្ការជួសជុលផ្សលូេ 
jalanan tersendat karena ada  

perbaikan jalan (ចាឡាណាន្់ 
ពទើរ(r)សិន្ដាត់ កាពរីណា អាដា 

ពេើរ(r)បាអុីរកាន្ ់ចាឡាន្់ )
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sendi /ដសន្ឌី/ n 1 ស ល ក់: ស ល កជ់ងគង់ 
sendi lutut (ដសន្ឌី លូទុត);  
2 មូលដាា ន្ 

sendiri /សិន្ឌីរី/ a ឯការ; មា ក់ឯង; សលនួ្ឯង: 
ពៅមា ក់ឯង pergi sendiri (ពបុើរ(r)ហ្គ ី
សិន្ឌីរី ) 

sendok /ពសន្ែុក/ n សាល បត្រ: សាល បត្រដត 
sendok teh (ពសន្ែុក ដតុះ); 
-- makan /សិន្ែុក ម៉ា កាន្់/់   
សាល បត្រញញាំ : សាល បត្រញញាំ ព ុះពធ្ាើេីមស 

sendok makan itu terbuat dari 

emas (ដសន្ែុក ម៉ា កាន្់ អុីទូ ពទើរ(r)ប ូវ៉ា ត់ 
ដារី ពអម៉ា ស់(ស)); 

-- nasi /សិន្ែុក ណាសីុ/ សាល បត្របាយ:  
គាត់យកបាយពដាយពត្បើសាល បត្របាយ dia 

mengambil nasi dengan  

sendok nasi itu (ឌីយ៉ា  ពមើងាំប ៊ីល 

ណាសីុ ពឌើង៉ា ន្់ សិន្ែុក អុីទូ); 
-- teh /សនិ្ែុក: ពតុះ/ សាល បត្រដត: 
គាត់ដងមសារមួយសាល បត្រដតចូលកាញងទឹកផ្សកឹគាត់  
 

dia  menambahkan gula satu 

sendok teh pada minumannya 

(ឌីយ៉ា  ពមើណាាំបុះកាន្់ ហ្គូឡា សាទូ សិន្ែុក 
ដតស(ស) បា៉ា ដា មីន្ូម៉ា ន្់ញ៉ា ) 

sengaja /សឺង៉ា ចា/ v ពចត : ពដាយពចត  

dengan sengaja (ពឌើង៉ា ន្់ សឺង៉ា ចា); 

kesengajaan /ពរើសឺង៉ា ចាអាន្/   
n ពដាយពចត : 
ពភលើងពឆ្ុះនត្េព ុះែូចជាពកើតពឡើងពដាយពចត  

kebakaran hutan itu 

merupakan kesengajaan 

(ពរើបាការា៉ា ន្់ ហ្ ូតាន្់ អុីទូ ពមើរូបា៉ា កាន្់ 
ពរើសឺង៉ា ចាអាន្)  

senggang /សឺងហាគ ង/ a 1 ពៅសល:់ 
ស្ញាំអត់មន្ពេលពៅសល់ពទ saya tidak 

ada waktu senggang (សាយ៉ា  
ទីដាក់ អាដា វ៉ា ក់ទូ សឹងហាា ាំង); 2 ទាំពន្រ:  
ពេលណាក៏បាន្ឲ្យដតអាកទាំពន្រ អាកអាចមកផ្សទុះស្ញាំ 
kapan saja bila kamu 

senggang, datanglah ke  

rumah (កាបា៉ា ន្់់ សាចា ប ៊ីឡា កាម ូ
សឹងហាា ាំង ដាតាាំងឡុះ ពរើ  រូម៉ាុះ)



senggol, bersenggol-senggolan  seni 

442 

 

senggol, bersenggol-senggolan  

  

/បឺរ(r)សឺងហ្គញល សឺងហ្គូឡាន្/់  v ត្ចន្គាា ; 
រុ គាា : ពៅផ្សាររាត្ត ី
ពកមងៗរុ គាា ពលងពឌើមែីសបាយ di pasar 

malam anak-anak muda 

sering bersenggol-senggolan 

(ឌិបា៉ា សារ(r) ម៉ា ឡាាំ អាណាក់-អាណាក់ មូដា 

សឺរិង បឺរ(r)ដសងហ្ាញល ដសងហ្ាូឡាន្់); 
menyenggol    

/ពមើ ញឹងហ្គញល/ v រុ : 
 ងរុ ស្ញាំពេកស្ញាំកាំេុងងងុយពរង dia 

menyenggol saya waktu saya 

mengantuk (ឌីយ៉ា  ពមើដ ៉ាងហ្ាញល សាយ៉ា  
វ៉ា ក់ទូ សាយ៉ា  ពមើង៉ា ន្់ទុក); 
tersenggol /ពទើរ(r)សឺងហ្គញល/ v ត្ចន្: 
ស្ញាំត្គាន្់ដតត្ចន្បន្តិចពសាុះក៏សឹងដែរ 
tersenggol sedikit saja kok 

terus marah (ពទើរ(r)ដសងហ្ាញល សឺឌិរិត 
សាចា កកុ ពទើរុស(ស) ម៉ា រុះ) 

sengketa /សងឺពរតា/ n ជពមល ុះ  
ជពមល ុះរវងត្បពទសបា៉ា ពឡសទីន្ ន្ិងអុីត្សាដអល  

បាន្ចប់ពផ្សឌើមយូរលង់ណាស់មកពហ្ើយ  

sengketa antara Palestina dan 

Israel sudah lama  

berlangsung (សិងពកតា អាន្តារា៉ា  
បា៉ា ពលសទីណា ដាន្ ់អុីត្សាដអល ស ូែុះ ឡាម៉ា  
បឺរ(r)ឡាាំងស ុង) 

sengketa, bersengketa    

/បឺរ(r)សឺងពរតា/ v ព ល្ ុះគាា , មន្ពរឿង: 
គាត់ជាពកមងលា 
គាត់មិន្ដែលព ល្ ុះគាា ន្ឹងមិតតភកដិគាត់ពទ dia 

anak baik-baik, tidak pernah 

bersengketa dengan teman-

temannya (ឌីយ៉ា  អាណាក់ បាអុីរ-បាអុីរ 
ទីដាក់ ពេើរ(r)ណុះ បឺរ(r)សិងពកតា ពឌើង៉ា ន្់ 
ពទើម៉ា ន្់-ពទើម៉ា ន្់ញ៉ា ) 

sengsara /សងឺសារា៉ា / a ពេទ : ជីេតិគាត់ពេទ  

hidupnya sengsara (ហ្ុឌីុេញ៉ា  
សឹសារា៉ា ); 
kesengsaraan    

/ពរើសឺងសារា៉ា អាន្/ n ទុកាពេទ : ពត្គាុះធ្មមជាតិ 
ន្ិងសស្ទងគ មបងបាូន្ បាន្ ាំមក ាំទុកាពេទ ជាពត្ចើន្ 
bencana alam dan perang 

saudara membawa banyak 

kesengsaraan (បិន្ចណា អាឡាាំ ដាន្ ់
ពេើរុាាំង ពៅដារា៉ា  ពមើមបាវ៉ា  បាញ៉ា ក់ 
ពរើសឹងសារា៉ា អាន្) 

seni  /សឺន្/ី n សិលែៈ សាា នែសិលែៈ karya 

seni (ការ(r)យ៉ា  ដសន្)ី;
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kesenian  /ពរើសឺន្យី៉ា ន្/ n េិចិត្តសិលែៈ 
រាត្តីេចិិត្តសិលែៈ malam kesenian 

(ម៉ា ឡាាំ ពរើសឺន្ីយ៉ា ន្); 
seniman /សឺន្ីម៉ា ន្់/  n សិលែករ:  
គាត់ជាសិលែកររបាាំ dia seorang 

seniman tari (ឌីយ៉ា  សឺអរុូាាំង សឺន្មី៉ា ន្ 
តារី) 

senja /សឺន្ចា/  n ត្េលប់: 
ត្េលប់បាន្សិតជិតមកែល់ senja sudah 

menjelang (សិន្ចា ស ូែុះ ពមើន្ពជើឡាាំង) 

senjata /សិន្ចតា/  n អាេុធ្: បុរសមា ក់ព ុះ
បាន្ ាំអាេុធ្ pria itu membawa 

senjata (ត្េីយ៉ា  អុីទូ ពមុើមបាវ៉ា  សិន្ចតា); 

-- api /សឺន្ចាតា អាេ/ី  អាេុធ្: 
ប៉ាូលិសត្តូេបាន្បាំរក់ពដាយអាេុធ្ polisi 

berdinas dilengkapi dengan 

senjata api (ប៉ាូលីសីុ បឺរ(r)ឌីណាស់ 

ឌិឡឹកាេី ពឌើង៉ា ន្់ សិន្ចាតា អាេ)ី; 
persenjataan  

/ពេើរ(r)សនឺ្ចាតាអាន្/ n អាេុធ្: 
អាេុធ្យុទធភ័ណឌ ធ្មមតាសត្មប់ពលើពគាក, កាញងទឹក  
ន្ិងពលើអាកាស persenjataan 

konvensional untuk darat, 

laut, dan udara  

(ពេើរ(r)សិន្ចាតាអាន្ កុន្ដហ្ាន្សយូណាល់ 

អ ុន្ទុក ដារា៉ា ត់ ឡាអ ុត ដាន្់ អ ូដារា៉ា ) 
sentak, menyentak /ពមើ ញឹន្តាក់/   

v ប៉ាុះ; 
tersentak    

/ពទើរ(r)សនឺ្តាក់/  v កស្ទ ត ក់; ភ្ាក:់ 
គាត់បាន្ភ្ាក់េីពរង dia tersentak dari 

tidurnya (ឌយី៉ា  ពទើរ(r)សិន្តាក់ ដារី 
ទីឌូរ(r)ញ៉ា ) 

senter /សនិ្ពតើរ(r)/ n ពភលើងេិល: 
ពភលើងេិលធ្មមតាពត្បើងម lampu senter 

biasanya memakai baterai 

(ឡាាំេូញ៉ា  សិន្ពតើរ(r) ប ៊ីយ៉ា សាញ៉ា  ពមើម៉ា នក 
បាពទើនរ៉ា) 

sentuh /សិន្ទុុះ/ v ប៉ាុះ: កុាំប៉ាុះស្ញាំ jangan 

sentuh aku! (ចាង៉ា ន្់ សិន្ទុុះ អារ)ូ; 
menyentuh    

/ពមើ ញិន្ទុុះ/ v 1 ប៉ាុះ:  
កុាំប៉ាុះមហូបអាហាររបស់អាកែ៏នទ jangan  

menyentuh makanan milik 

orang lain (ចាង៉ា ន្់ ពមើ ញិន្ទុុះ 
ម៉ា កាណាន្ មីលិរ អូរុាាំង ឡាអុនិ្); 2 ទងគចិ; 
ប៉ាុះ; ចុច ស្ញាំបាន្ប៉ាុះបតូុងព ុះពដាយអពចត  

saya tidak sengaja menyentuh 

tombol itu  
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(សាយ៉ា  ទីដាក់ ពសង៉ា ចា ពមើ ញិន្ទុុះ តុមបលុ 

អុីទូ); 
~ hati /ពមើ ញិន្ទុុះ ហាទ/ី ប៉ាុះ: 
ពរឿងន្ិទន្ដែលប៉ាុះរល់ែល់អារមមណ៍ kisah 

yang menyentuh hati (រីសុះ យុាំង 
ពមើ ញិន្ទុុះ ហាទី); 
sentuhan /សិន្ទហូាន្/់ n ប៉ាុះ: 
ពបុះែូងរបស់ស្ញាំញប់ ័រពៅពេលប៉ាុះនែពកមងត្សីែ៏ត្ស
ស់សាា ត sentuhan tangan gadis 

cantik itu mendebarkan hati 

saya (សិទូហាន្ តាង៉ា ន្ ហាា ឌិស(ស) ចន្់ទិរ 
អុីទូ ពមើន្ពឌើបារ(r)កាន្ ់ហាទី សាយ៉ា ); 

tersentuh /ពទើរ(r)សឺន្ទុុះ/ v រន្ធត:់ 
ចិតតស្ញាំរន្ធត់យ៉ា ងខាល ាំងពដាយសារពហ្តុការណ៍ព ុះ 
hati saya tersentuh oleh 

kejadian itu (ហាទី សាយ៉ា  
ពទើរ(r)សិន្ទុុះ អូពលុះ ពរើចាឌីយ៉ា ន្ អុីទូ) 

senyum  /ពសើ ូម/ n   ឹម: ទកឹមុស  ឹម  
senyum lebar (ពសើ ូម ពឡបារ(r)); 

senyuman /សឺ ូម៉ា ន្/់ n សាា ម ព ើម:  
ស្ញាំព ើ សាា ម ព ើមពៅពលើមុសរបស់គាត់ saya 

melihat senyuman di 

wajahnya  

 

(សាយ៉ា  ពមើលីហាត់ សឺ ូម៉ា ន្ ឌិ វ៉ា ចយ៉ាុះញ៉ា ); 
tersenyum /ពទើរ(r)សឺ ូម/  
v  ព ើមដាក់: 
 រីែ៏ត្សស់សាា តព ុះ ព ើមដាក់អាក wanita 

cantik itu tersenyum padamu 

(វ៉ា ន្ីតា ចន្់ទិរ អុីទូ ពទើរ(r)ពស ូម បា៉ា ដាមូ) 
sepak bola /ពសើបា៉ា ក់  បូឡា/  n បាល់ទត់: 

ទីលាន្បាល់ទត ់stadion sepak bola 

(ពសើតាឌីយ៉ាូន្ ពសើបា៉ា ក់ បូឡា) 

sepatu  /ពសើបា៉ា ទូ/ n ដសែកពជើង: ដសែកពជើង
បាល់ទត ់sepatu sepak bola (ពសើបា៉ា ទូ 
ពសើបា៉ា ក់ បូឡា); 

bersepatu  /បឺរ(r)សឺបា៉ា ទ/ូ   
v រក់ដសែកពជើង: អត់រក់ដសែកពជើង tidak 

bersepatu (ទីដាក់ បឺរ(r)សឺបា៉ា ទូ); 
-- roda /សឺបា៉ា ទូ រ៉ាូដា/  ដសែកពជើងសគី: 
ពឌើរពលើផ្សលូេដែលរពលាងជាមួយន្ឹងដសែកពជើងសគី 
berjalan di atas permukaan  

halus dengan sepatu roda 

(បឺរ(r)ចាឡាន្់ ឌិ អាតាស់(ស) 

ពេើរ(r)មូកាអាន្ ហាលុស(ស) ពឌើង៉ា ន្់ សឺបា៉ា ទូ 
រ៉ាូដា)
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sepeda /ពសើពប៉ាដា/ n កង:់ កង់ដែលបាន្កង់បី 
sepeda roda tiga (ពសើពប៉ាដា រ៉ាូដា 

ទីហាា ); 
-- motor /សឺពេដា ម៉ាូតូរ(r)/ ម៉ាតូូ 
ការត្បណាាំងម៉ាូតូ balapan sepeda 

motor (បាឡាបា៉ា ន្់ សឺពេដា ម៉ាូតូរ(r)); 

bersepeda    

/បឺរ(r)សឺពេើដា/ v ជិុះកង:់ 
គាត់ជិុះកង់ពៅសាលាពរៀន្រាល់នងង dia 

bersepeda ke sekolah setiap 

hari (ឌយី៉ា  បឺរ(r)សឺពេដា ពរើ សឺកូឡុះ 
សឺទីយ៉ា ប ហារ)ី 

sepele, menyepelekan    

/ពមើព ើពេពលកាន្់/ v ពមើលត្សាល: 
កុាំពមើលត្សាលឳេុកមដ យរបស់អាក jangan 

menyepelekan orang tua 

(ចាង៉ា ន្់ ពមើព ើពេពលកាន្់ អូរុាាំង ទូវ៉ា ) 
seperti /ពសើពបុើរ(r)ទ/ី p 1 ែូចជា: ស្ញាំញញាំ ដផ្សលពឈើ

ែូចជាដផ្សលពបា៉ា ម ដផ្សលសាា យ ន្ិងមា ស ់saya 

makan buah-buahan seperti 

apel, mangga, dan nanas 

(សាយ៉ា  ម៉ា កាន្់ ប ូេ៉ាុះ-ប ូេុះហាន្់ ពសើពបុើរ(r)ទី 
អាដប៉ាល,មុាំង ហាា , ដាន្ ់ណាណាស់(s)); 

2 ែូចធ្មមតា; ែូចជា: 
គាត់ត្តឡប់មកពធ្ាើការែូចធ្មមតា dia  

kembali bekerja seperti biasa 

(ឌីយ៉ា  ពរើមបាល ីបឺពរើរ(r)ចា សឺពេើរ(r)ទី 
ប ៊ីយ៉ា សា); 3 ែូច; ែូចគាា ន្ងឹ: 
អាកែូចគាា ន្ឹងបាូន្អាកចឹង kamu ini 

seperti adikmu (កាមូ អុីន្ី សឺពេើរ(r)ទី 
អាឌិរមូ); 
-- biasa /សឺពេើរ(r) ទីប ៊ីយ៉ា សា/  

 ែូចធ្មមតា; ជាធ្មមតា: ជាធ្មមតា 

ម៉ា ក់មកយឺតជាងពររហូ្ត seperti biasa 

ibu datang paling telat 

(សឺពេើរ(r)ទី ប ៊ីយ៉ា សា អុីប ូ ដាតាាំង បា៉ា លិង 
ពទើឡាត់) 

sepi /ពសើេ/ី a សាង ត:់ បរិយកាសសងបស់ាង ត់ 
suasana sepi (ស ូវ៉ា សាណា ពសើេ)ី; 
kesepian /ពរើសឺេយី៉ា ន្/់ n ឯកា: 
គាត់មន្អារមមណ៍ឯកា 

សណៈគាត់ពៅចាំកណាដ លទីត្កញងែ៏អរអរពន្ុះ dia 

merasa kesepian di tengah 

kota yang ramai ini (ឌយី៉ា  ពមើរា៉ា សា 

ពកសឺេីយ៉ា ន្ ឌិ ពទើង៉ាុះ កូតា យុាំង រា៉ា នម៉ា អុនី្)ី; 
menyepi /ពមើព ើេ/ី  v ពធ្ាើឲ្យសាង ត់:  
គាត់ចកពច ពធ្ាើឲ្យសាង ត់រហុាព ុះ dia  

pergi menyepi di gua itu (ឌយី៉ា  
ពេើរ(r)ហ្គី ពមើព ើេ ីឌិ ហ្គូវ៉ា  អុីទូ)
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seragam /សឺរា៉ា ហាា ាំ/  n ឯកសណាា ន្: 
គាត់រក់ឯកសណាា ន្េណ៌សពរៀងរាល់នងងច័ន្ទ dia 

memakai seragam putih setiap 

hari Senin (ឌីយ៉ា  ពមើម៉ា នក សឺរា៉ា ហាា ាំ េូទីុះ 
សឺទីយ៉ា ប ហារ ីសឺន្ិន្) 

serah terima /សឺរ៉ាុះ ពទើរីម៉ា / n ត្បរល់
តាំដណង: 
ការត្បរល់តាំដណងែល់បុរគលិកងមីត្តូេត្បារេធពធ្ាើពឡើង
ពៅនងងពន្ុះ serah terima pegawai 

baru diadakan hari ini (សឺរ៉ាុះ 
ពទើរីម៉ា  ពេើហាា នេ៉ា បារូ ឌីអាដាកាន្់ ហារ ីអុីន្ី) 

serah, menyerah /ពមើព ើរ៉ាុះ/ v ចុុះច ់: 
សូមកុាំចុុះច ់កាញងការត្បឈមន្ងឹការលាំបាក 
jangan menyerah dalam 

menghadapi kesulitan (ចាង៉ា ន្់ 
ពមើព ើរ៉ាុះ ដាឡាាំ ពមើងហាដាេី ពរើស ូលីតាន្)់; 
menyerahkan   

/ពមើព ើរ៉ាុះកាន្់់/ v ត្បរល់: 
គាត់ត្បរល់កិចចការត្សាេត្ជាេែល់សាស្ទសាត ចរយគាត់ 
dia menyerahkan tugas pada 

dosennya (ឌីយ៉ា  ពមើព ើរ៉ាុះកាន្ ់
ទូហាា ស(់ស) បា៉ា ដា ែូដសន្ញ៉ា ); 
terserah /ពទើរ(r)សឺរុះ/ v ពត្សចដត: 
ពត្សចដតអាកពទ! terserah kamu saja! 

(ពទើរ(r)សឺរុះ កាម ូសាចា) 

serak /សឺរា៉ា ក/់ a សាក: 
សពមលងគាត់សាកពដាយសារដតដត្សកខាល ាំងៗ 
suaranya serak karena 

berteriak-teriak (ស ូវ៉ា រា៉ា ញ៉ា  សឺរា៉ា ក ់
កាពរីណា បឺរ(r)ពទើរាក-ពទើរាក) 

serakah /សឺរា៉ា កុះ/ a ពលាភលន្់: 
គាត់ជាអាកដែលពលាភលន្ ់dia adalah 

orang yang serakah (ឌីយ៉ា  
អាដាឡុះ អូរុាាំង យុាំង សឺរា៉ា កុះ) 

serang, menyerang  /ពមើព ើរុាាំង/   
v វយត្បហារ; ខាាំ: 
ខាល ព ុះបាន្ខាាំអាកការររសួន្សតា harimau 

itu menyerang penjaga kebun 

binatang (ហារីពម៉ា េ អុីទូ ពមើព ើរុាាំង 
ពេើន្ចាហាា  ពរើប ុន្ ប ៊ីណាតាាំង); 
penyerangan  

/ពេើព ើរា៉ា ង៉ា ន្់/ n ការវយត្បហារ; 
ការវយលុកលុយ: 
ការវយត្បហារត្តូេបាន្ពធ្ាើពឡើងពឌើមែីតបតន្ឹងរុាំន្ាំ 
penyerangan dilakukan untuk 

membalas dendam (ពេើព ើរា៉ា ង៉ា ន្់ 
ឌិឡារូកាន្ ់អ ុន្ទុក ពមើមបាឡាស់ ែិន្ដាាំ); 
serangan /សឺរា៉ា ង៉ា ន្/់ n 1 មហារីក: 
គាត់មន្ជមងឺមហារីក dia mendapat 
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serangan jantung (ឌីយ៉ា  មិន្ដាបា៉ា ត់ 
សឺរា៉ា ង៉ា ន្់ ចាន្់ទងុ); 2 វយត្បហារ: ត្បយុទធ 
serangan balik (ពសើរុាាំង បាលីក) 

serasi /សឺរា៉ា សុ/ី a ការចុុះសត្មញងគាា ; សុីគាា : 
ការលាយបញ្ចូលេណ៌អាេសុីគាា ខាល ាំងណាស់ 

paduan warna bajunya sangat 

serasi (បា៉ា ឌូវ៉ា ន្់ វ៉ា រ(r)ណា បាជូញ៉ា  
សាង៉ា ត់ សឹរា៉ា សុ)ី 

serat /សឺរា៉ា ត់/ n ជាតិសរនស: 
អាហារដែលមន្ជាតិសរនសជាតត្មូេការនន្រាងគកាយ 

serat makanan banyak 

diperlukan oleh tubuh (សឺរា៉ា ត ់
ម៉ា កាណាន្់ បាញ៉ា ក់ ឌិពេើរ(r)លូកាន្់ អូពលុះ 
ទូប ុុះ) 

serba ada /សឺរ(r)បា អាដា/   

a មន្ត្រប់យ៉ា ង: 
ហាងព ុះមន្លក់ទាំន្ិ ត្រប់ដបបយ៉ា ង toko 

serba ada menjual berbagai 

macam barang (តូកូ សឺរ(r)បា អាដា 

មិន្ជូវ៉ា ល បឺរ(r)បានហ្គ ម៉ា ចាំ បារុាាំង); 
-- bisa /សឺរ(r)បា ប ៊ីសា/ មន្ជាំ  : 
គាត់ជាពកមងដែលមន្ជាំ   ia anak yang  

serba bisa (អុីយ៉ា  អាណាក់ យុាំង 
សឺរ(r)បា ប ៊ីសា) 

serbu, menyerbu /ពមើព ើរ(r)ប /ូ  
v ល្ ន្រន្: 
អាកលក់ ល្ ន្រន្ពៅផ្សារដែលលក់ទាំន្ិ ពថ្នកៗ
ព ុះ pembeli menyerbu pasar 

murah itu (ពេើមបឺលី ពមើព ើរ(r)ប ូ 
បា៉ា សារ(r) មូរ៉ាុះ អុីទូ); 
serbuan /សឺរ(r)ប ូវ៉ា ន្/់   
n ការវយត្បហារ: ការលុកលុយ 

ការលុកលុយនន្សតាលាិតចាំពរុះែាំណាាំត្សូេបាន្បងារ
ការខាតបង់ែល់កសិករ  
serbuan serangga pada 

tanaman padi itu merugikan 

petani (សឺរ(r)ប ូវ៉ា ន្ សឺរុាាំងហាា  បា៉ា ដា 

តាណាាំម៉ា ន្់ បា៉ា ឌី អុីទូ ពមើរូហ្គីកាន្់ ពេើតាន្ី) 
serbuk /សឺរ(r)ប ុរ/ n ពមស៉ា : ពមស៉ា  bedak 

serbuk (បឺដាក់ សឺរ(r)ប ុរ) 
serdadu /សឺរ(r)ដាឌ/ូ n ទហា ន្: 

ទហា ន្ហាត់បា ់កាាំពភលើង serdadu itu 

berlatih menembak (សឺរ(r)ដាឌូ 
អុីទូ បឺរ(r)ឡាទិុះ ពមើដណមបាក់)
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serempak /សឺពរីមបា៉ា ក់/ a ជាមួយគាា ; ត្េមគាា : 
ការពបាុះពឆាា តពត្ជើសពរីសពម ុាំត្តូេពធ្ាើពឡើងត្េមគាា
ពៅកាញងដសមករា២០១៧ pemilihan  

kepala daerah diadakan 

secara serempak bulan 

Januari 2017 (ពេើមីលីហាន្់ 
ពរើបា៉ា ឡាដាពអរ៉ាុះ ឌីអាដាកាន្ ់សឺចរា សឺពរីមបា៉ា ក់ 
ប ូឡាន្់ ចាន្ូវ៉ា រី ឌូវ៉ា  រីប ូ ទូជូ បឺឡុះ) 

seret, menyeret /ពមើព ើពរីត/ v អសូ: 
វអូសរបស់ពលងវ dia menyeret 

mainannya (ឌីយ៉ា  ពមើព ើដរត 
ម៉ា អុីណាន្់ញ៉ា ) 

serikat /សឺរីកាត/់  n សមពន័្ធ; សហ្ជេី: 
ពលាកបាន្ែឹក ាំសហ្ជីេពៅត្កញមហ្ ុន្ពន្ុះ dia 

mengepalai serikat pekerja di 

perusahaan itu (ឌយី៉ា  ពមើពងើបា៉ា នឡ 

សឺរីកាត ់ពេើពរើរ(r)ចា ឌិ ពេើរូសាហាអាន្ អុីទូ); 
-- dagang /សឺរីកាត ់ដាហាា ាំង/  
សមរមរណិជជកមម: 
សមជិកសមរមរណិជជកមមពសាើរសុាំបញ្ចញុះតនមលេន្ធ 
anggota serikat dagang 

meminta penurunan pajak 

(អាងហ្ាូតា សឺរីកាត ់ដាហាា ាំង ពមើមីន្តា 

ពេើន្ូរូណាន្់ បា៉ា ចាក់); 

perserikatan    

/ពេើរ(r)សឺរីកាតាន្់/ n សមរម:  
សមរមសញ្ហជ តិ Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (ពេើរ(r)សឺរីកាតាន្់ 
បាាំងសា-បាាំងសា) 

sering /សឺរិង/ adv  ឹកញប:់ 
ឪេុកពៅពត្ដត្កញងជា ឹកញប់ ayah sering 

pergi ke luar kota (អាយ៉ាុះ  ពសើរិង 
ពបុើរ(r)ហ្គី ពកើលូវ៉ា រ(r) កូតា ) 

serta /សឺរ(r)តា/ p ក៏ែូចជា; ត្េមទាំង: 
សពមលៀកបាំរក ់ដសែកពជើង ត្េមទាំង
កាបូបបាន្ទិ រួចរាល់ពហ្ើយ baju, sepatu, 

serta tas sudah dibelinya (បាជ ូ
សឺបា៉ា ទូ, សឺរ(r)តា តាស'(s)ស ូែុះ ឌិបឺលីញ៉ា ); 

beserta /ពបើសឺរ(r)តា/ v ជាមួយន្ឹង: 
ឳេុក មដ យ ជាមួយន្ឹងកូន្ៗ 
បាន្ជួបជុាំពៅផ្សទុះពលាកយយគាត់ ayah, ibu, 

beserta anak-anak berkumpul 

di rumah neneknya (អាយ៉ាុះ អុីប  ូ
ពបើសឺរ(r)តា អាណាក់-អាណាក់ បឺរ(r)រុមេុល 

ឌិ រូម៉ាុះ ពណណិរញ៉ា ); 
menyertai    

/ពមើព ើរ(r)នត/ v អមែាំពណើរ: 
គាត់អមែាំពណើរឳេុកគាត់ពៅពត្ដត្កញង 
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dia yang menyertai 

keberangkatan ayahnya ke  

luar kota (ឌីយ៉ា  យុាំង ពមើព ើរ(r)នត 
ពរើបឺរុាាំងកាតាន្់ អាយ៉ាុះញ៉ា  ពរើ លូវ៉ា រ(r) កូតា); 

menyertakan    

/ពមើព ើរ(r)តាកាន្់/ v រួមបញ្ចូល; បញ្ចូល:  
គាត់បញ្ចូលរូបងតពៅកាញងសាំបុត្តដែលបាន្ពផ្ស្ើរ 
dia menyertakan foto-foto 

pada surat yang dikirimkan 

(ឌីយ៉ា  ពមើព ើរ(r)តាកាន្់ ហ្ាូតូ-ហ្ាូត ូបា៉ា ដា 

ស ូរា៉ា ត់ យុាំង ឌិរីរីមកាន្)់; 
peserta /ពេើសឺរ(r)តា/ n អាកចូលរួម: 
អាកចូលរួមត្បកួតរត់ត្បណាាំងមន្ចាំន្ួន្៥០ ក ់
peserta lomba lari berjumlah 

50 orang (ពេើសឺរ(r)តា ឡញមបា ឡារ ី
បឺរ(r)ជុមមលុះ លីម៉ា េូលុុះ អូរុាាំង) 

serta-merta /សឺរ(r)តា-ពមើរ(r)តា/  

adv ដតមដង; ពសាុះពឡើយ: 
ភាេពជារជ័យរបស់គាត់មិន្បាន្ពធ្ាើឲ្យគាត់សជិលពរៀន្
ពសាុះពឡើយ keberhasilannya tidak 

serta-merta membuatnya 

malas belajar (ពរើបឺរ(r)ហាសុីឡាន្ញ៉ា  

ទីដាក ់សឺរ(r)តា ពមើរ(r)តា ពមើមប ូវ៉ា តញ៉ា  
ម៉ា ឡាស់(ស) បឺឡាចារ(r)) 

 

sertifikat /ពសើរ(r)ទីហ្ាិកាត/់   
n េិញ្ហញ ប័ណណប័ត្ត; លិសិតបញ្ហជ ក:់ លិសិត
បញ្ហជ ក់កាំពណើត sertifikat kelahiran  

(ពសើរ(រ)ទីហ្ាិកាត់ ពកើឡាហ្ុីរា៉ា ន្់) 
seru, berseru /បឺរ(r)សឺរូ/ v ពៅ; 

ត្បកាស: ត្បធា ធ្ិបតីត្បកាស
ពឌើមែីត្បឆាាំងន្ឹងរបបរមមញយន្ីស presiden  

berseru melawan komunisme 

(ដបសុីែិន្ បឺរ(r)សឹរូ ពមើឡាវ៉ា ន្់ កូមូន្ីពសមើ) 
seruling /សឺរូលិង/ n សលញយ: 

សលញយពន្ុះពធ្ាើពឡើងេីពឌើមឬសែី seruling ini 

terbuat dari bambu (សឺរូលិង អុីន្ី 
ពទើរ(r)ប ូវ៉ា ត ដារី បាាំប ូ) 

sesak /សឺសាក/់ a តូចចពងាៀត; អួរអាប:់ 
បន្ទប់ពន្ុះមន្អារមមណ៍អួរអាប់ 
ពដាយសារដតមន្មន្ុសែពត្ចើន្ពេក ruangan 

ini terasa sesak karena 

banyaknya orang (រូវ៉ា ង៉ា ន្់ អុីន្ី 
ពទើរា៉ា សា សឺសាក់ កាពរីណា បាញ៉ា ក់ញ៉ា  អូរុាាំង); 
-- napas /សសឺាក់ ណាបា៉ា ស់(s)/  

េិបាកែកែពងហើម: 
បន្ទប់តូចចពងាៀតពន្ុះពធ្ាើឲ្យគាត់េិបាកែកែពងហើម 
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ruangan sempit ini 

membuatnya sesak napas 

(រូវ៉ា ង៉ា ន្់ សឹមេិត អុីន្ី ពមើមប ូវ៉ា តញ៉ា  សឺសាក ់
ណាបា៉ា ស(់ស)) 

sesal, menyesal /ពសើសាល់,  
ពមុើព ញើសាល/់ v ពសាកសាដ យ: ស្ញាំពសាកសាដ យ
ណាស់ពត្កាយពេលពធ្ាើឲ្យគាត់ឈឺចប ់saya 

menyesal telah menyakiti 

perasaannya (សាយ៉ា  ពមុើព ញើសាល ់

ពតើឡុះ ពមុើញ៉ា រីទី ពបុើរា៉ា សាអាន្ញ៉ា ) 
sesat, menyesatkan    

/ពមើព ើសាត់កាន្់/ v បាំភាន្;់ យល់ត្ចលាំ; េពងាង; 
ពឌើរផ្សលូេសុស: 
ការបងហ ត់បពត្ងៀន្របស់វពធ្ាើឲ្យពឌើរផ្សលូេសុស 

ajarannya sangat 

menyesatkan (អាចារា៉ា ន្ញ់៉ា  សាង៉ា ត់ 
ពមើព ើសាត់កាន្់); 
tersesat /ពទើរ(r)សសឺាត់/ v េពងាង: 
គាត់េពងាងពៅកាញងនត្េ dia tersesat di 

hutan (ឌយី៉ា  ពទើរ(r)សឺសាត់ ឌិ ហ្ ូតាន្់) 
sesuatu /ពសើស ូវ៉ា ទ/ូ pron របស់មា៉ា ង: ស្ញាំបាន្

ទិ របសម់ា៉ា ងពៅផ្សារ saya membeli 

sesuatu di pasar (សាយ៉ា  ពមុើមពបើលី 

ពសើស ូវ៉ា ទូ ឌី បា៉ា សារ(r)) 

setelah /ពសើពតើឡុះ/adv ប ទ ប:់ មដ យបាន្
ត្តឡបម់កផ្សទុះប ទ ប់េទីិ ដផ្សលពឈើ ibu 

pulang setelah membeli buah 

(អុីប ូ េូឡាាំង ពសើពតើឡុះ ពមុើមពបើឡី ប ូេ៉ាុះ); 
-- itu /ពសើពតើឡុះ អុីទូ/ ប ទ ប់េ:ី 
ប ទ ប់េីព ុះស្ញាំក៏បាន្ចកពច   

saya pergi setelah itu (សាយ៉ា  
ពបុើរ(រ)ហ្គ ីពសើពតើឡុះ អុីទូ) 

setia /សទឺីយ៉ា / a ភកដីភាេ: 
គាត់េិតជាមន្ភកដីភាេជាមួយត្កញមត្រួសារគាត ់
dia sangat setia dengan  

keluarganya  

(ឌីយ៉ា  សាង៉ា ត់ ពសទីយ៉ា  ពឌើង៉ា ន្់ 
ពរើលូវ៉ា រ(r)ហាា ញ៉ា ); 
kesetiaan /ពរើសឺទីយ៉ា អាន្/ n ភកដីភាេ: 
ភកដីភាេរបស់គាត់ចាំពរុះត្បពទសជាតិត្តូេបាន្សាក
លែងរួចពហ្ើយ  

kesetiaannya pada negara 

sudah teruji (ពរើសឺទីយ៉ា ន្ញ៉ា  បា៉ា ដា 

ពន្ើហាា រា៉ា  ស ូែុះ ពទើរ(r)អ ូជី) 
setir, menyetir /ពសើទីរ(r), ពមុើព ញើទីរ(r)/ 

v ពបើកបរ: 
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setor /ពសើតូរ(r)/ v ដាក់ត្បាក់: ដាកត់្បាក់ 
setor uang (ពសើតូរ(r) អ ូវុាំង) 

setrika /សឺត្ទីកា/ n ឆាា ាំងអ ុត: 
គាត់អ ុតសពមលៀកបាំរក់ជាមួយឆាា ាំងអ ុត dia 

melicinkan baju dengan 

setrika (ឌីយ៉ា  ពមើលីជិន្កាន្់ បាជ ូពឌើង៉ា ន្់ 
សឺត្ទីកា) 

setuju /ពសើទូជ/ូ v យល់ត្េម: ស្ញាំឯកភាេ saya 

setuju (សាយ៉ា  ពសើទូជូ); 
menyetujui   

/សឺទូជូ,ពមើព ើទូជុយ/  v យល់ត្េម: 
ត្បធាន្របស់គាត់បាន្យល់ត្េមឲ្យគាត់ឈប ់
សត្មកលដមហមតុភាេរបស ់ង pimpinan 

telah menyetujui cuti 

hamilnya (េិមេីណាន្់ ពតើឡុះ ពមុើព ញើទូជុយ 

ជូទី ហាមីលញ៉ា ); 
persetujuan  /ពសើទូជូ, ពបុើរ(r) 
ពសើទូជូវុាំន្់/ n ត្េមពត្េៀង; ការឯកភាេ: គាត់
ទទួលបាន្ការឯកភាេេីឳេុកមដ យគាត ់dia 

mendapatkan persetujuan 

orang tuanya (ឌីយ៉ា  ពមុើន្ដាបា៉ា ត់ 
ពបុើរ(រ)ពសើទីជូវ៉ា ន្់ញ់) 

 

sewa /ពសវ៉ា / n ជួល: ជួលឡាន្ sewa 

mobil (ពសវ៉ា  ម៉ាូប ៊ីល); 

menyewa /ពសវ៉ា ,ពមើព វ៉ា / v ជួល: ស្ញាំចង់
ជួលឡាន្សត្មបម់ួយអាទិតយ saya ingin 

menyewa mobil untuk 1 

minggu (សាយ៉ា  អុីងិន្ ពមុើព វ៉ា  ម៉ាូប ៊ីល 

អ ុន្ទុក សាត់ទូ មិងហ្គូ) 
sial /សុយី៉ា ល/ a ពដដ ដមន្ដទន្; 

សាំណាងអាត្កក់ដមន្: 
សាំណាងអាត្កក់ដមន្ដទន្គាត់ត្េឹកពន្ុះ sial  

benar dia pagi ini (សុីយ៉ា ល 

បឺណារ(r) ឌីយ៉ា  បា៉ា ហ្គ ីអុីន្ី); 
kesialan /ពរើសុីយ៉ា ឡាន្/់   
n សាំណាងអាត្កក់: 
សាំណាងអាត្កក់ដតងដតងតាមលងគាត់ជាន្ិចច  
kesialan selalu 

menghampirinya (ពរើសុីយ៉ា ឡាន្់ 
សឺឡាលូ ពមើងហាាំេីរីញ៉ា ); 

siang /សុីយ៉ា ង/ n រពសៀល: ទិវសួសដ ី
selamat siang (ពសើឡាម៉ា ត សុីយ៉ា ង);
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kesiangan    

/ពរើសុីយ៉ា ង៉ា ន្/់ n ពត្ជ; នងង; នងងរពសៀល: 
គាត់ពត្កាកេីពរងែូចជានងងបន្តិចពហ្ើយ dia 

bangun kesiangan (ឌយី៉ា  បាងុន្ 
ពរើសុីយ៉ា ង៉ា ន្់) 

siap /សុីយ៉ា ប/ v រួចរាល:់ ស្ញាំពត្តៀមរួចរាល់សត្មប់
ពច ែាំពណើរ saya siap pergi (សាយ៉ា  
សុីយ៉ា ប ពបុើរ(r)ហ្គ)ី; 
-- cetak /សុីយ៉ា ប ចឺតាក់/  
រួចរាល់ន្ឹងពបាុះេុមភ:  
ពសៀេពៅពន្ុះរួចរាល់សត្មប់ការពបាុះេុមភ buku 

ini sudah siap cetak (ប ូរូ អុនី្ី ស ូែុះ 
សុីយ៉ា ប ចឺតាក់); 
-- pakai /សុីយ៉ា ប បា៉ា នក/  
 រួចរាល់ន្ឹងពត្បើត្បាស់: ឡាន្ងមីគាត ់
រួចរាល់សត្មប់ជិុះពហ្ើយ mobil barunya 

sudah siap pakai (ម៉ាូប ៊ីល បារូញ៉ា  
ស ូែុះ សុីយ៉ា ប បា៉ា នក); 
mempersiapkan    

/សុីយ៉ា ប,មមឹពេើរ(r)សុយី៉ា បកាន្/់ v ពរៀបចាំ: ស្ញាំ
ពរៀបចាំសាំន្ួរ;  saya mempersiapkan 

sebuah pertanyaan (សាយ៉ា  
ពមុើមពបុើរ(រ)សុីយ៉ា បកាន្់ ពសើប ូេ៉ាុះ 
ពបុើរ(រ)តាញ៉ា អាន្); 

menyiapkan    

/សុីយ៉ា ប,ពមើ ីយ៉ា បកាន្់/ v ពរៀបចាំ: គាតក់ាំេុង
ពរៀបចាំអាហារពេលយប ់dia sedang 

menyiapkan makan malam 

(ឌីយ៉ា  ពសើដាាំង ពមុើ ីយបកាន្់ ម៉ា កាន្់ 
ម៉ា ឡាម); 
persiapan    

/សុីយ៉ា ប,ពេើរ(r)សុីយ៉ា បបា៉ា ន្់/ n ការពរៀបចាំ: ការ
ពរៀបចាំែាំបូង persiapan awal 

(ពបុើរ(r)សុីយ៉ា បបា៉ា ន្់ អាវ៉ា ល់) 
siapa /សុីយ៉ា បា៉ា / pron ន្រណា:  ងជា

ន្រណា? siapa dia? (បា៉ា  ឌីយ៉ា ); 
-- pun /សុីយ៉ា បា៉ា  េុន្/ អាកណាក៏បាន្ 
អាកណាក៏បាន្ អាចញញាំ ពៅពភាជន្ីយដាា ន្ព ុះ 
siapa pun boleh makan di 

restoran itu (សុីយ៉ា បា៉ា  េុន្ បូពលុះ 
ម៉ា កាន្់ ឌិ ដរសតូរា៉ា ន្់ អុីទូ) 

siar, menyiarkan   

/ពមើ ីយ៉ា រ(r)កាន្/់ v ផ្សែេាផ្សាយ: 

គាត់ជាអាកផ្សែេាផ្សាយេត័៌មន្ព ុះ dia yang 

menyiarkan berita itu (ឌីយ៉ា  យុាំង 
ពមើន្ ីយ៉ា រ(r)កាន្ ់បឺរីតា អុីទូ); 
siaran /សុយី៉ា រា៉ា ន្/់ n ការផ្សាយ 

ការផ្សាយេិទយញព ុះន្ិយយេីជ័យជាំន្ុះរបស់គាត់ 
siaran radio itu berisi berita 
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kemenangannya (សុីយ៉ា រា៉ា ន្់ រា៉ា ឌយិ៉ា ូ
អុីទូ បឺរីសីុ បឺរីតា ពរើពមើណាង៉ា ន្់ញ៉ា ) 

siasat /សុីយ៉ា សាត់/ n ឧបាយកល; កលលែិច 
កលលែិចគាត់ពឌើមែីកមច ត់សត្តូេ siasatnya 

untuk mengelabui musuh 

(សុីយ៉ា សាត់ញ៉ា  អ នុ្ទុក ពមើពងើឡាប ូេ ីមូសុុះ) 
sia-sia /សុយី៉ា  សុីយ៉ា / a គាម ន្ពយជន្៍ 

គាម ន្ត្បពយជន្៍ពទ ដណ ាំពកមងដែលកាំេុងដតសងឹចឹង 
sia-sia saja menasihati anak 

yang sedang marah itu (សុយី៉ា -
សុីយ៉ា  សាចា ពមើណាសីុហាទី អាណាក់ យុាំង 
សឺដាាំង ម៉ា រ៉ាុះ អុីទូ) 

sibuk /សុីប ុក/ a រេល;់ មម ឹក ត្បេន័្ធមម ឹក 
saluran sibuk (សាលរូា៉ា ន្់ សុីប ុក); 
kesibukan /ពរើសុីប ូកាន្/់   
n ការរេល;់ ភាេមម ឹក: 
ភាេមម ឹកព ុះមិន្បាន្ពធ្ាើឲ្យគាត់ពភលចញញាំ បាយ
ព ុះពទ kesibukan itu tidak 

membuatnya lupa makan 

(ពរើសុីប ូកាន្ ់អុីទូ ទីដាក់ ពមើមប ូវ៉ា ត់ញ៉ា  លូបា៉ា  
ម៉ា កាន្់) 

sidang /សុីដាាំង/ n ការកាត់កដី; កចិចត្បជុាំ 
គាត់ែឹក ាំការកាត់កដពីៅកាញងតុលាការ  

 

dia memimpin sidang di 

pengadilan (ឌីយ៉ា  ពមើមិមេនិ្ សុីដាាំង ឌិ 
ពេើង៉ា ឌីឡាន្់); 
bersidang /បឺរ(r)សុីដាាំង/ v ត្បជុាំ: 
សមជិកសភាចប់ពផ្សឌើមត្បជុាំពៅកាញងដសកមភៈ 
anggota dewan mulai 

bersidang pada bulan 

Februari (អាាំងហ្ាូតា ពែវ៉ា ន្់ មូនឡ 

បឺរ(r)សុីដាាំង បា៉ា ដា ប ូឡាន្់ ដហ្ាត្បូវ៉ា រី) 
sidik, penyidik /ពេើ ីឌិរ/   

n អាកពសុើបអពងាត: 
អាកពសើបអពងាតចប់ពផ្សឌើមត្បមូលេតថញតាាំងពផ្សែងៗ 
penyidik mulai mengumpulkan  

barang bukti (ពេើ ីឌិរ មូនឡ 

ពមើងុមេុលកាន្់ បារុាាំង ប ុរទី) 
sidik jari /សុីឌិរ ចារ/ី  សាា មត្មមនែ: 

សាា មត្មមនែមន្ុសែមា ក់ៗមិន្ែូចគាា ពទ sidik 

jari setiap orang tidak sama 

(សុីឌិរ ចារី សឺទីយ៉ា ប អូរុាាំង ទីដាក់ សាម៉ា ) 
sifat /សុីហាា ត/់  n អតតចរិក: 

អតតចរិកលាព ុះពហ្ើយដែលពធ្ាើឲ្យគាត់មន្មិតតភកដិ
ពត្ចើន្ sifat baik itu yang 

membuatnya banyak teman 

(សុីហាា ត់ បាអុីរ អុីទូ យុាំង ពមើមប ូវ៉ា តញ៉ា  
បាញ៉ា ក់ ពទើម៉ា ន្់)
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sigap /សុីហាា ប/់ a ឆាល ត: ពកមងឧសាហ៍្ ន្ិង ឆាល ត 
អាចពធ្ាើលាំហាត់បាន្លា ពហ្ើយឆាប់រហ្័ស anak 

yang rajin dan sigap dapat 

menyelesaikan tugas dengan 

baik dan cepat (អាណាក់ យុាំង រា៉ា ជិន្ 
ដាន្ ់សុីហាា ប់ ដាបា៉ា ត់ ពមើព ើឡឺនសកាន្់ ទូហាា ស ់

ពឌើង៉ា ន្់ បាអុីរ ដាន្ ់ចឺបា៉ា ត់) 
sihir /សុីហី្រ(r)/ n ពេទមន្ដ: គាត់ពរៀន្ពេទមន្ត 

dia belajar sihir (ឌីយ៉ា  បឡឺាចារ(r) 

សុីហី្រ(r)); 

penyihir /ពេើ ីហី្រ(r)/ n អាកពេទមន្ដ: 
អាកពេទមន្តបាន្ពធ្ាើឲ្យតា កាល យជាសតា penyihir 

telah menyihir bunga menjadi  

burung (ពេើ ីហី្រ(r) ពទើឡុះ ពមើ ីហី្រ(r)  

ប ូង៉ា  មិន្ចាឌី ប ូរុង); 
tersihir /ពទើរ(r)សុីហី្រ(r)/   
v ត្តូេបាន្េងាក់សាម រត:ី 
គាត់ត្តូេបាន្េងាក់សាម រតីពដាយសារដតភាេរួសរាយរា
ក់ទក់របស់មន្ុសែមា ក់ព ុះ dia tersihir 

oleh keramahan orang itu (ឌីយ៉ា  
ពទើរ(r)សុីហី្រ(r) អូពលុះ ពរើរា៉ា ម៉ា ហាន្់ អូរុាាំង 
អុីទូ) 

sikap /សុីកាប់/  n អាកបែកិរិយ: 
អាកបែកិរិយសុភាេ  

sikap sopan (សុីកាប់ សូបា៉ា ន្់) 
sikat /សុីកាត/់ n ែុស: ែុសពធ្ម  sikat gigi 

(សុីកាត់ ហ្គីហ្គី) 
siksa /សុិរសា/ n ដាក់ពទស; ដាក់ទណឌ កមម; 

ពធ្ាើបាប: គាត់ពធ្ាើបាន្សលួន្ឯងគាត់ dia siksa 

dirinya sendiri (ឌីយ៉ា  សុិរសា ឌិរីញ៉ា  
សិន្ឌិរី); 
menyiksa /ពមើ ិរសា/ v ពធ្ាើទណឌ កមម: 
កុាំពធ្ាើទណឌ កមមសតាអី jangan menyiksa 

binatang (ចាង៉ា ន្់ ពមើ ិរសា 

ប ៊ីណាតាាំង); 
siksaan /សុិរសាអាន្/   
n ការពធ្ាើទរុណកមម:  
ការពធ្ាើទរុណកមមផ្សលូេចិតតបាន្ពធ្ាើឲ្យគាត់កាន្់ដតសគមរីង
នរ siksaan batin membuatnya  

semakin kurus (សុិរសាអាន្ បាទនិ្ 
ពមើមប ូវ៉ា តញ៉ា  សឺម៉ា រនិ្ រូរុស(ស)); 

tersiksa /ពទើរ(r)សុិរសា/ v េិបាក: 
គាត់មន្អារមមណ៍ថ្នេិបាកអងគញយពលើពដអីតូចព ុះ 
dia merasa tersiksa duduk di 

kursi yang kecil itu (ឌីយ៉ា  ពមើរា៉ា សា 

ពទើរ(r)សុីរសា ឌូឌុរ ឌិ រូរ(r)សុ ីយុាំង    
ពរើជីល អុីទូ)
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siku /សុរីូ/ n ដកង: ដកងខាងសាដ ាំ siku 

kanan (សុីរ ូកាណាន្់) 
sila, mempersilakan   

/ពមើមពេើរ(r)សុីឡាកាន្់/ v អពញ្ជើ : 
គាត់អពញ្ជើ ពភ្ៀេពឌើមែីអងគញយ dia 

mempersilakan tamunya untuk 

duduk (ឌីយ៉ា  ពមើមពេើរ(r)សុីឡាកាន្់ តាមូញ៉ា  
អ ុន្ទុក ឌូឌរុ); 
menyilakan /សុីឡា,ពមើ ីឡាកាន្/់   
v អពញ្ជើ : គាត់អពញ្ជើ ពភ្ៀេឲ្យអងគញយ dia 

menyilakan tamu untuk duduk 

(ឌីយ៉ា កាន្់ តាម ូអ ុន្ទុក ឌឌូុក) 
silau /សុីពៅ/ a េន្ល:ឺ េន្លឺនន្អាំណាច silau 

kekuasaan (សុីពឡាេ ពរើរូវ៉ា សាអាន្); 
menyilaukan    

/ពមើ ីពៅកាន្់/ v ចាំង: េន្លឺព ុះចាំងដភាកគាត់ 
cahaya itu menyilaukan 

pandangan matanya (ចហាយ៉ា  អុីទូ 
ពមើ ីពឡាេកាន្់ បា៉ា ន្់ដាង៉ា ន្់ ម៉ា តាញ៉ា ) 

silih, silih berganti  

/សុីលិុះ បឺរ(r)ហាា ន្់ទ/ី តល ស់បដូរ; ពៅមក: 
អាកពទសចរណ៍ពៅមក pelawat datang 

silih berganti (ពេើឡាវ៉ា ត់ ដាតាាំង 
សុីលីស បឺរ(r)ហាា ន្់ទី) 

SIM /សុមី/  n ប័ណណ ពបើកបរ: អាកពបើកបរព ុះមិន្
ទន្់ទទួលបាន្ប័ណណ ពបើកបរពទ sopir itu 

belum memiliki SIM (សូេីរ(រ) 
ពបើលុម ពមុើមិលីរី សុីម) 

simak, menyimak /ពមើ ីម៉ា ក់/  v 

សាដ ប់យ៉ា ងយកចិតតទកុដាក់: 
គាត់សាដ ប់ការេន្យល់របស់ត្រូគាត់យ៉ា ងយកចតិតទុក
ដាក ់dia menyimak penjelasan 

gurunya (ឌីយ៉ា  ពមើ ីម៉ា ក់ ពេើន្ពជើឡាសាន្់ 
ហ្គូរូញ៉ា ) 

simpan, menyimpan  

/សុីមបុាាំន្់, ពមើ ិមបា៉ា ន្់/  v រកាទុក: 
រកាទុកឯកសារ menyimpan data 

(ពមុើ ិមបា៉ា ន្់ ដាតា) 

simpang, persimpangan   

/សុិមបុាាំង,ពេើរ(r) សុិមបា៉ា ង៉ា ន្់/  n ត្បសេា; 
ចាំណុចត្បសេា: ចាំណុចត្បសេាបីត្ជញង 
simpang tiga (សុិមបុាាំង ទីហាា ) 

simpati /សុីមបា៉ា ទី/  n អាណិតអាសូរ: 
អារមមណ៍អាណិតអាសូរពកើតពឡើងពេលព ើ ទុកាលាំ
បាកគាត់ rasa simpati timbul 

melihat kesedihannya (រា៉ា សា 

សុិមបា៉ា ទី ទិមប ុល ពមើលីហាត់ ពរើសឺឌីហាន្ញ់៉ា )
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sinar /សុីណារ(r)/  n េន្ល:ឺ េន្លឺត្េុះអាទិតយ 
sinar matahari (សុីណារ(r) ម៉ា តា 

ហារ)ី; 
bersinar /សុីណារ(r)/ v ពច េន្លឺ: 
ត្េុះអាទិតយពច េន្លឺចាស់ matahari 

bersinar terang (ម៉ា តា ហារ ី
ពបើរ(r)សុីណារ(r) ) 

sindir, menyindir /ពមើ ិន្ឌិរ(r)/   
v ន្ិយយបញ្ឆិតបពញ្ឆៀង: 
េួកពរចូលចិតតន្យិយបញ្ឆិតបពញ្ឆៀងអាកដែលមកែ
ល់យឺត mereka suka menyindir 

orang yang datang terlambat 

(ពមើពរកា ស ូកា ពមើ ិន្ឌីរ(r) អូរុាាំង យុាំង 
ដាតាាំង ពទើរ(r)ឡាាំបាត)់; 
sindiran /សុីន្ឌិរា៉ា ន្/់  n ការតិុះពែៀល 

singgah /សុិងហ្ាុះ/ v ឈប់សត្មក: 
កាញងែាំពណើរត្តឡប់មកេ ិ 

កាត់បាន្ឈប់សត្មកពៅផ្សទុះស្ញាំ  
dalam perjalan pulang, dia 

singgah  

di rumahku  

(ដាឡាាំ ពេើរ(r)ចាឡាន្់ េូឡាាំង ឌយី៉ា  
សុីងហ្ាអុះ ឌិ រូម៉ាុះរូ); 
 

persinggahan  /ពេើរ(r)សុិងហាា ហាន្់/   
n ចុុះចត; ឈប់សត្មក; 
ឈប់សត្មកមុន្ន្ឹងបន្តែាំពណើរ: 
កដន្លងពន្ុះបាន្កាល យជាកដន្លងឈប់សត្មកសត្មប់
អាកពងមើរពជើង tempat ini menjadi 

persinggahan bagi pejalan 

kaki (ពទើមបា៉ា ត់ អុីន្ី មិន្ចាឌិ 
ពេើរ(r)សុិងហាា ហាន្់ បាហ្គី ពេើចាឡាន្់ ការ)ី 

singkat /សុិងកាត់/  a សពងាប: េ័ត៌មន្សពងាប 
berita singkat (ពបើរីតា សុិងកាតិ) 

singkir, menyingkir /ពមើ ិងររី(r)/   
v ពជៀសពច : ពមើសាកពជៀសពច េីត្ទូងផ្សលូេ 
coba menyingkir dari tengah 

jalan (ចូបា ពមើ ិងរីរ(r) ដារី ពទើង៉ាុះ 
ចាឡាន្់); 
menyingkirkan    

/ពមើ ិងរីរ(r)កាន្/់  v យកពច : 
គាត់យកប ល ពច េីត្ទូងផ្សលូេ dia 

menyingkirkan duri di tengah 

jalan (ឌីយ៉ា  ពមើន្ ិងរីរ(r)កាន្ ់ឌូរ ីឌិ 
ពទើង៉ាុះ ចាឡាន្់); 
tersingkir   

/ពទើរ(r)សុងិពរៀរ(r)/  v បាន្លុបពច ; 

ែកពច : 
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គាត់ត្តូេបាន្លុបពច េីរន្រងា ន្់រត់ត្បណាាំង 
dia sudah tersingkir dari  

kejuaraan lomba lari (ឌីយ៉ា  ស ូែុះ 
ពទើរ(r)សុិងរីរ(r) ដារី ពរើជូវ៉ា រា៉ា អាន្ 
ឡញមបាឡារី) 

sini  /សុីន្/ី  pron មកពន្ុះ: អាកមកពន្ុះ  sini 

kamu (សុីន្ ីកាម)ូ 
sipit /សុេីិត/ a សមលក់សាំឡឹង: 

ដភាកគាត់សមលក់សាំឡឹង matanya sipit 

(ម៉ា តាញ៉ា  សុីេិត) 
sipu, tersipu-sipu /ពទើរ(r)សុីេ-ូសុីេ/ូ   

v ពអៀន្; ខាម ស់ពអៀន្: គាត់ពឡើងពអៀន្ 
ពដាយសារដតសរពសើគាត់ dia tersipu-

sipu malu karena dipuji (ឌីយ៉ា  
ពទើរ(r)សុីេ-ូសុីេ ូម៉ា ល ូកាពរីណា ឌិេូជី) 

siram, menyiram /ពមើ ីរុាាំ/   
v ពត្សាចទឹក: 
 

 

 

 

គាត់ពត្សាចទឹកតា ពៅទីធាល ផ្សទុះ dia 

menyiram tanaman bunga di 

halaman rumah (ឌីយ៉ា  ពមើ ីរុាាំ 
តាណាម៉ា ន្់ ប ូង៉ា  ឌិ ហាឡាម៉ា ន្់ រូម៉ាុះ); 
tersiram  /ពទើរ(r)សុីរុាាំ/ v រលាក:  
នែគាត់េិការពដាយសារដតរលាកទឹកពដដ  
tanganya luka tersiram air  

panas (តាង៉ា ន្់ញ៉ា  លូកា ពទើរ(r)សុីរុាាំ 
អាយីរ(r) បា៉ាណាស់) 

sirat, tersirat /ពទើរ(r)សុរីា៉ា ត់/  v បាាំង; 
ពៅេីពត្កាយ 

sirik /សុីរិរ/  n ត្ចដណន្ ា្ ន្ីស: 
បាំបាត់ន្ូេអារមមណ៍ត្ចដណន្ ា្ ន្ីសពច េីចិតតរបស់
អាក hilangkan rasa sirik dari 

dalam hatimu (ហ្ុីឡាាំងកាន្់ រា៉ា សា សុីរីរ 
ដារី ដាឡាាំ ហាទីមូ) 

sirip  /សុីរិប/ n ត្េញយ
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sirna  /សុីរ(r)ណា/ a បាត់:  
កដីសងឃឹមគាត់ត្តូេបាន្បាត់បង់ពហ្ើយ sirna 

sudah harapannya (សុីរ(r)ណា 

ស ូែុះ ហារា៉ា បា៉ា ន្់ញ៉ា ) 
sisa /សុីសា/ a ពៅសល;់ សាំណល:់ 

សាំណុលអាគារ sisa bangunan (សុសីា 

បាងូណាន្់) 
sisi /សុីសីុ/ n ដផ្សាក; ត្ជញង: 

ត្ជញងមា ងនន្ផ្សទុះគាត់ដបរពៅរកទិសខាងពកើត sisi 

rumahnya menghadap ke 

timur (សុីសីុ រូម៉ាុះញ៉ា  ពមើងហាដាប់ ពរើ 
ទីមូរ(r)) 

sisih, penyisihan /ពេើ ីសីុហាន្/់   
n ជត្មញស; លុបបាំបាត:់  
េរគជត្មញសត្តូេបាន្ឆ្លងកាត់ជាមួយន្ឹងលទធផ្សលែ៏លា 
babak penyisihan dilalui  

dengan hasil yang baik (បាបាក់ 
ពេើ ីសីុហាន្់ ឌិឡាលូេ ីពឌើង៉ា ន្់ ហាសុីល យុាំង 
បាអុីរ); 
menyisihkan /ពមើ ីសីុកាន្/់  v ពផ្សទរ; 
តល ស:់   

គាត់បាន្ពផ្សទរត្ទេយសមែតដិគាត់សត្មប់កិចចមន្ុសែធ្ម៌ 
dia menyisihkan hartanya 

untuk beramal (ឌីយ៉ា  ពមើ ីសីុកាន្ ់
ហារ(r)តាញ៉ា  អ ុន្ទុក បឺរា៉ា ម៉ា ល់); 
tersisih /ពទើរ(r)សុីសិុុះ/ v ត្តូេបាន្ជត្មញស: 
ទាំងែប់មួយត្កញមត្តូេបាន្ជត្មញសពៅកាញងេរគរកក់
ណាដ លតដ ច់ត្េ័ត្ត kesebelasnnya 

tersisih pada bapak semifinal 

(ពរើសបឺឺឡាសាន្់ញ៉ា  ពទើរ(r)សុីសិុុះ បា៉ា ដា បាបាក់ 
សឺម-ី ហ្ាីណាល) 

sisik /សុីសិុរ/  n ដសល: 
ដសលត្តីព ុះមន្េណ៌ពលឿង sisik ikan 

itu berwarna kuning (សុីសិុរ អុីកាន្់ 
អុីទូ បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណា រូន្ិង) 

sisip, menyisipkan /ពមើ ីសិុបកាន្/់   
v បញ្ចូល: 
គាត់បញ្ចូលត្កដាសពៅកាញងទាំេ័រពសៀេពៅដែលបាន្
ងន្រួច dia menyisipkan kertas di 

antara halaman buku yang 

dibacanya (ឌីយ៉ា  ពមើ ីសីុបកាន្់ 
ពរើរ(r)តាស់(ស) ឌិ អាន្់តារា៉ា  ហាឡាម៉ា ន្់ ប ូរូ 
យុាំង ឌិបាចញ៉ា ); 
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sisipan /សុីសីុបា៉ា ន្់់/ n ការបញ្ចូល: 
រពបៀបនន្ការបញ្ចូលពៅកាញងភាសាឥណឌូ ពន្សុី ែចូជា 

-el- ន្ិង -em- bentuk sisipan  

dalam bahasa Indonesia, 

antara lain -el- dan -em- (បិន្ទុរ 
សុីសីុបា៉ា ន្់់ ដាឡាាំ បាហាសា ឥណតូ ពន្សុយី៉ា  អាន្-់
តារា៉ា  ឡាអុិន្ ដអល ដាន្ ់ដអម) 

sisir /សុីសីុរ(r)/  n លាប: លាបត្កាស់ sisir 

tebal (សុីសីុរ(r) ពតើពបើរ(r)); 

menyisir /ពមើ ីសីុរ(r)/  
v សិត: មដ យសិតសក់ឲ្យកនូ្គាត់ ibu 

menyisir rambut (អុីប ូ ពមុើ ីសីុរ(r) 

រុាាំបុត) 
siswa /សុិសាា / n សិសែ: 

សិសែថ្នា ក់តីត្បាាំមន្ចាំន្ួន្៤០ ក ់siswa 

kelas lima berjumlah  40 anak 

(សុីសាា  ពរើឡាស់(ស) លីម៉ា  បឺរ(r)ជុមលុះ 
អឹមបា៉ា ត់េូលុុះ អាណាក់) 

sita, menyita /ពមើ ីតា/  v រឹបអូស: 
ប៉ាូលិសរឹបអូសទាំ ពរចេន្ធ polisi menyita 

barang selundupan (ប៉ាូលីសីុ ពមើ ីតា 

បារុាាំង ពសលុន្ឌូបា៉ា ន្់); 
sitaan /សុីតាអាន្/ n រឹបអូស:  

ទាំន្ិ រឹបអូសត្តូេបាន្រកាទុកកាញងឃ្លល ាំង  
barang-barang sitaan 

tersimpan di gudang (បារុាាំង-បារុាាំង 
សុីតាអាន្ ពទើរ(r)សុីមបា៉ា ន្់ ឌិ ពហ្គើឌងុ) 

siul, bersiul /បឺរ(r)សុីយ៉ាូល/ v ហ្ចួ: 
ពកមងតូចេូដកហ្ួច anak kecil yang 

pandai bersiul (អាណាក់ ពរើជីល យុាំង 
បា៉ា ន្់់នែ បឺរ(r)សុីយុល); 

siulan /សុីយូឡាន្់/ n សពមលងហ្ចួ: 
សពមលងហ្ួចពកមងព ុះជាសញ្ហញ ថ្នវបាន្មកែលព់ហ្ើ
យ siulan anak itu sebagai 

pertanda dia sudah datang 

(សុយីូឡាន្ ់អាណាក់ អុីទូ សឺបានហ្គ 
ពេើរ(r)តាន្ដា ឌីយ៉ា  ស ូែុះ ដាតាាំង) 

soal /សូអាល/់  n បញ្ហហ ; ពរឿងរា៉ា េ: ពន្ុះជាបញ្ហហ
ដែលេិបាក ini adalah soal yang 

sulit (អុីន្ី អាដាឡុះ សូអាល់ យុាំង ស ូលីត); 
persoalan /សូអាល់, ពេើរ(r) 
សូអាឡាន្់/  n បញ្ហហ ; ពរឿងរា៉ា េ: បញ្ហហ ធ្ាំ 
persoalan besar (ពបុើរ(r)សូអាឡាន្់ 
ដបសារ(r)) 

sobek /សបូិក/ a រដហ្ក: អាេស្ញាំរដហ្ក baju 

saya sobek (បាជ ូសាយ៉ា  សូបិក)
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sodor, menyodorkan   

/ពមើ ូែូរ(r)កាន្/់ v សត្មញក; ជត្មញ : 
គាត់ជត្មញ លទធផ្សលការងរគាត់ dia 

menyodorkan hasil 

pekerjaannya (ឌីយ៉ា   ពមើ ូែូរ(r)កាន្ ់ 
ហាសុីល ពេើពរើរ(r)ចាអាន្ញ៉ា ) 

sogok, menyogok /ពមើ ៉ាូហ្ាញក/   
v សាំណូក; សូកបា៉ា ន្់់: 
គាត់េាយមសូកបា៉ា ន្់់មត្ន្តីរដាា ភិបាល dia 

berusaha menyogok pejabat  

(ឌីយ៉ា  បឺរូសាហា ពមើ ូហ្ាញក ពេើចាបាត់); 
sogok-menyogok  

/សូហ្ាញក ពមើ ៉ាូហ្ាញក/  សាំណូកសូកបា៉ា ន្់់: 
សាំណូកសូកបា៉ា ន្់់ជាទពងាើរដែលត្តូេបាន្ហាមឃ្លត់
ពដាយរែា sogok-menyogok 

merupakan perbuatan yang 

dilarang negara (សូហ្ាញក-ពមើ ៉ាូហ្ាញក 
ពមើរូបា៉ា កាន្ ពេើរ(r)ប ូវ៉ា តាន្ ់យុាំង ឌិឡារុាាំង 
ពន្ើហាា រា៉ា ) 

sombong /សុាំបងុ/ a ត្កពអើតត្កទម: 
ពកមងត្កពអើតត្កទមន្ឹងមនិ្មន្មិតតភកដិពទ anak 

sombong  tidak akan 

berteman (អាណាក់ សុាំបុង ទីដាក់ អាកាន្ ់
បឺរ(r)ពទើម៉ា ន្់); 

kesombongan  

/ពរើសុមបូង៉ា ន្់/ n ភាេត្កពអើតត្កទម: 
ភាេត្កពអើតត្កទមដែលពធ្ាើឲ្យវធាល ក់សលួន្ 
kesombongan itu yang 

membuat dia jatuh (ពរើសុមបូង៉ា ន្់ 
អុីទូ យុាំង ពមើមប វូ៉ា ត ឌីយ៉ា  ចាទុុះ); 
menyombongkan diri   

/ពរើសុមបូង៉ា ន្់ឌិរី/   
មន្អាំន្ួតពលើសលួន្ឯង; តាាំងសលួន្: 
គាត់ដតងដតមន្អាំន្ួតពលើសលួន្ឯងពដាយសារដតត្ទេយ
សមែតដិដែលគាត់មន្ dia selalu  

menyombongkan diri dengan 

kekayaan yang dimiliknya 

(ឌីយ៉ា  សឺឡាលូ ពមើ ញាំបុងកាន្់ ឌិរ ីពឌើង៉ា ន្់ 
កឺកាយ៉ា អាន្ យុាំង ឌិមីលិរីញ៉ា ) 

sopan /សូបា៉ា ន្/់ a សុភាេរាបសារ: 
បុរគលិកសណាា គារព ុះរួសរាយ ន្ិងសុភាេរាបសារ 
staf hotel itu ramah dan sopan 

(ពសើតាេ ហ្ូដតល អុីទូ រា៉ា មុះ ដាន្ ់សូបា៉ា ន្់) 
sopir /សូេីរ(r)/ n អាកពបើកបរ: 

អាកពបើកបរឡាន្តាក់សុ ីsopir taksi 

(សូេីរ(រ) តាក់សីុ ); 

menyopir /ពមើ ៉ាូេីរ/ v ពបើកបរ: 
ពតើអាកអាចពបើករហូ្តែល់យន្ដាា ន្
ែ៏ជិតបាំផ្សតុបាន្ពទ? apakah Anda 
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dapat menyopir sampai 

bengkel terdekat? (អាបា៉ា កុះ អាន្ដា 

ដាបា៉ា ត់ ពមុើ ូេីរ(រ) សាាំនប៉ា ដបងដកល 

ពតើរ(រ)ពែើកាត់) 
sorak /សូរា៉ា ក/់ n សពមលងហ្ូកពញ្ជៀេ: 

សពមលងហ្ូកពញ្ជៀេរបស់ទសែន្ិកជន្បាន្លឺែលខ់ាង 
ពត្ដអាគារ sorak penonton 

terdengar sampai luar gedung 

(សូរា៉ា ក់ ពេើណុន្តុន្ ពទើរ(r)ែឺង៉ា រ(r) សាាំនប៉ា 
លូវ៉ា រ(r) ពហ្គើឌុង); 
bersorak /បឺរ(r)សូរាក/់ v ហ្ូអបអរ: 
េួកពរហូ្អបអរែល់ជ័យជាំន្ុះត្កញមេួកពរ 
mereka bersorak menyambut 

kemenangan timnya (ពមើពរកា 

បឺរ(r)សូរាក់ ពមើញញ ាំប ុត ពរើពមើណាង៉ា ន្់ ទីមញ៉ា ) 
sorak-sorai /សូរា៉ា ក់-សូនរ៉ា/   

n សពមលងហ្ូកពញ្ជៀេ: 
សពមលងហ្ូកពញ្ជៀេអបអរសាទរជ័យជាំន្ុះទាំងែបម់ួយ
ត្កញមព ុះ sorak-sorai bergemuruh 

menyambut kemenangan 

kesebelasan itu (សូរា៉ា ក់ សូនរ៉ា 
បឺរ(r)ពហ្គើមូរុុះ ពមើញញ ាំប ុត ពរើពមើណាង៉ា ន្់ 
ពរើសឺបឺឡាសាន្់ អុីទូ) 

sore /សូពរ/ n រពសៀល: មដ យផ្សឹកដតពេលរពសៀល  

ibu minum teh sore hari (អុិប  ូ
មីន្ុម ដតុះ សូពរ អុីន្ី) 

sorot /សូរ៉ាុត/ n េន្ល:ឺ 
េន្លឺពភលើងអាំេូលព ុះបាន្ទមលញុះវាំងន្ន្ព ុះ sorot 

lampu menembus tirai itu (សូរ៉ាុត 
ឡាាំេូ ពមើពន្ើមប ុស(s) ទីនរ៉ា អុីទូ); 
menyorot(i) /ពមើ ៉ាូរ៉ាូទី/ v េន្យល់: 
គាត់បាន្េន្យល់បញ្ហហ ព ុះពដាយដផ្សាកពលើដផ្សាកចិតត
សាស្ទសត dia menyoroti masalah 

itu dari segi psikologi (ឌីយ៉ា   
ពមើ ៉ាូរ៉ាូទី ម៉ា សាឡុះ អុីទូ ដារី សឺហ្គី ពេើសុីកូលូហ្គី); 
tersorot /ពទើរ(r)សូរ៉ាុត/ v ចាំងេន្ល:ឺ 
ពចរព ុះបាន្ចាំងេន្លឺកាពមរា៉ា សុេតថិភាេពៅកាញងផ្សទុះ 
pencuri itu tersorot CCTV di 

rumahnya (ពេើន្ជូរី អុីទូ ពទើរ(r)សូរ៉ាុត 
CCTV ឌិ រូម៉ាុះញ៉ា ) 

stasiun /សាត សុីយូន្/ n សាថ ន្ីយ៍: សាថ ន្យី៍រងពភលើង 
stasiun kereta api (សាត សុីយូន្ 
ពរើពរ៉ាតា អាេ)ី 

stop /សតប/  v ឈប់: 
ឡាន្ព ុះឈប់ពៅចាំពហ្ៀងផ្សលូេ mobil itu 

stop di pinggir jalan (ម៉ាូប ៊ីល អុទីូ 
សតប ឌី េិងហ្គីរ(រ) ចឡាន្់)
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suai, menyesuaikan /ស ូនេ៉ា, 
ពមើព ើស ូនេ៉ាកាន្់/ v ដកតត្មូេ: ដកតត្មូេសលួន្ 
menyesuaikan diri (ពមុើព ញើស ូនេកាន្់ 
ឌីរ)ី 

suaka, suaka alam /ស ូវ៉ា កា អាឡាម/   
ធ្ន្ធាន្ធ្មមជាត:ិ នត្េពឈើជាធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ  
hutan merupakan suaka alam  

(ហ្ ូតាន្់ ពមើរូបា៉ា កាន្់ ស ូវ៉ា កា អាឡាម); 
-- margasatwa   

/ស ូវ៉ា កា ម៉ា រ((r) ហាា សាតាា /  
កដន្លងអភិរកែសតានត្េ: 
ែាំរីត្តូេបាន្ការររពៅកដន្លងអភិរកែសតានត្េ 
gajah dilindungi di suaka 

margasatwa di Lampung 

(ហាា ចយ៉ាុះ ឌិលិន្ឌូងី ឌិ ស ូវ៉ា កា ម៉ា រ((r)ហាា សតាា  
ឌិ ឡាាំេុង); 
-- politik /ស ូវ៉ា កា 

ប៉ាូលីទីរ/  សទិធិត្ជកពកាន្ន្ពយបាយ: 
េួកពរពសាើរសុាំសិទធត្ជកពកាន្ន្ពយបាយពៅត្បពទស
ពផ្សែង mereka meminta suaka 

politik di negara lain (ពមើពរកា 

ពមើមិន្តា ស ូវ៉ា កា ប៉ាូលីទីរ ឌិ ពន្ើហាា រា៉ា  ឡាអុនិ្) 
suami /ស ូវ៉ា មី/ n បដី; សាា មី: ពន្ុះជាបដីរបស់ស្ញាំ 

ini suami saya (អុីន្ី ស ូវ៉ា មី សាយ៉ា ) 

suap /ស ូវ៉ា ប់/ n សាំណូក: 
គាត់ត្តូេបាន្ពរែឹងថ្នផ្សដល់សាំណូកែល់មស្ទន្តី dia 

ketahuan memberi suap pada 

petugas (ឌីយ៉ា  ពរើតាហ្ ូវ៉ា ន្់ ពមើមបឺរី ស វូ៉ា ប់ 
បា៉ា ដា ពេើទូហាា ស(់s)); 

menyuap(kan) 

 /ពមើ ូវ៉ា ប់កាន្/់ v បញ្ចញក: ដម៉ាបញ្ចញកបបរែល់កូន្ 
ibu menyuapkan bubur pada  

adik (អុីប ូ ពមើ ូវ៉ា ប់កាន្់ ប ូប ូរ(r) បា៉ា ដា 

អាឌិរ); 
sesuap /សឺស ូវ៉ា ប/់ n មួយម៉ា ត:់ 
គាត់ញញាំ បាយដតមួយម៉ា ត់ dia hanya 

memakan sesuap nasi (ឌីយ៉ា  
ហាញ៉ា  ពមើម៉ា កាន្់ សឺស ូវ៉ា ប់ ណាសីុ) 

suara  /ស ូវ៉ា រា៉ា /  n សពមលង; រំខាន្: សពមលងឡាន្ 
suara mobil (ស ូវ៉ា រា៉ា  ម៉ាបូ ៊ីល); 

-- bulat /ស ូវ៉ា រា៉ា  ប ឡូាត់/ ឯកភាេ: 
កាត់ត្តូេបាន្ពត្ជើសពរីសជាត្បធាន្ពដាយមតិឯកភាេ 
dia terpilih sebagai ketua 

dengan suara bulat (ឌីយ៉ា  
ពទើរ(r)េីលិុះ សឺបានហ្ា ពរើទូវ៉ា  ពឌើង៉ា ន្់ ស ូវ៉ា រា៉ា  
ប ូឡាត់);
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-- hati /ស ូវ៉ា រា៉ា  ហាទី/ មន្សិការ: 
មន្សិការដតដតពសាម ុះត្តង់ suara hati 

selalu jujur (ស ូវ៉ា រា៉ា  ហាទី សឺឡាល ូ

ជូជូរ(r)) 

suasana /ស ូវ៉ា សាណា/ n សាថ ន្ភាេ; 
បរិយកាស: បរិយកាសដែលរួរឲ្យរីករាយ 

suasana yang menyenangkan 

(ស ូវ៉ា សាណា យុាំង ពមើព ើណាាំងកាន្់) 
suatu, sesuatu  /ស វូ៉ា ទូ,ស ូវ៉ា ទ/ូ   

pron ស ូវ៉ា ទ;ូ ស ូវ៉ា ទ:ូ ពរឿងអាត្កក់មួយបាន្
ពកើតពឡើង sesuatu yang buruk 

terjadi (ពសើស ូវ៉ា ទូ យុាំង ប ូរុក ពតើរ(r)ចឌ)ី 
subur  /ស ូប ូរ(r)/ a ដផ្សលតា ; ផ្សលិតភាេ; ជីជាតិ: 

ែីដែលមន្ជីជាតិផ្សដល់ន្ូេផ្សលិតផ្សលជាពត្ចើន្ 
tanah yang subur memberi 

hasil berlimpah (តាណុះ យុាំង 
ស ូប ូរ(r) ពមើមបឺរី ហាសុីល បឺរ(r)លីមប៉ាុះ); 
menyuburkan    

/ពមើ ូប ូរ(r)កាន្/់ v ជាំត្មញ ការលូតលាស់: 
ជីអាចជត្មញ ការលូតលាស់របស់ែាំណាាំ pupuk 

dapat menyuburkan tanaman 

(េូេុរ ដាបា៉ា ត់ ពមើ ូប ូរ(r)កាន្់ តាណាម៉ា ន្់); 
penyubur /ពេើ ូប ូរ(r)/  n ជ:ី 

ែាំណាាំសដណដ កអាចពធ្ាើឲ្យែីមន្ជីជាត ិ 

tanaman kacang-kacangan 

dapat dijadikan penyubur 

tanah (តាណាម៉ា ន្់ កាចាំង-កាចង៉ា ន្់ 
ដាបា៉ា ត់ ឌិចាឌិកាន្់ ពេើ ូប ូរ(r) តាណុះ) 

suci /ស ជូី/  a សាា ត; បរិសុទធ: ទកឹបរិសុទធ air 

suci (អាយីរ(r) ស ូជ)ី; 
kesucian /ពរើស ូជយី៉ា ន្/ n បរិសុទធ; 
សាា តសាាំ: ទកឹចិតតបរិសុទធដសដងពច េីអាំពេើ 
kesucian hatinya tampak dari 

perbutannya (ពរើស ូជីយ៉ា ន្ ហាទញី៉ា  
តាាំបា៉ា ក់ ដារី ពេើរ(r)ប ូតាន្់ញ៉ា ) 

sudah /ស ូែុះ/ adv រួចរាល់; ពហ្ើយ: 
សាា តពហ្ើយ sudah bersih (ស ូែុះ 
ពបើរ(r)សុីុះ); 
 berkesudahan   

/ពបើរ(r)ពរើស ូដាហាន្់/ v ចប;់ រួចរាល់; បញ្ចប:់ 
ពរឿងបាន្បញ្ចប់ពដាយសបាយរីករាយ cerita 

yang berkesudahan dengan 

bahagia (ចឺរីតា យុាំង បឺរ(r)ពរើស ូដាហាន្់ 
ពឌើង៉ា ន្់ បាហាហ្គីយ៉ា ); 
kesudahan /ពរើស ូដាហាន្/់   
n ចុង់បញ្ចប:់ 
ចុងបញ្ចប់នន្សាច់ពរឿងព ុះេិតជាមន្កដីសុសដមន្ 
kesudahan cerita itu sangat 
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membahagiakan (សឺស ូែុះហាន្់ ចឺរីតា 

អុីទូ សាង៉ា ត់ ពមើមបាហាហ្គយី៉ា កាន្់); 
menyudahi /ពមើ ូដាហ្ុ/ី v បញ្ចប:់ 
គាត់បាន្បញ្ចប់ការដងលងសន្តរកថ្នសដីេីផ្សទុះដែលមន្
តសុសភាេ dia menyudahi 

pembicaraan tentang rumah 

sehat (ឌីយ៉ា  ពមើ ូដាហ្ុ ីពេើមប ៊ីចរា៉ា អាន្ 
តិន្តាាំង រូម៉ាុះ ពសហាត់) 

sudut /ស ឌូុត/ n ត្ជញង: ត្ជញងបន្ទប់ sudut 

ruangan (ស ូឌុត រូវុាំង៉ា ន្់); 
menyudut /ពមើ ូឌុត/ v ត្ជញង: 
គាត់ទត់បាន្ចាំត្ជញង tendangannya 

menyudut (តិន្ដាង៉ា ន្់ញ៉ា  ពមើ ូឌុត); 
-- lancip /ស ូឌតុ ឡាន្់ជបិ/ មុាំត្សួច:  
ទាំហ្ាំមុាំត្សួចរឺ៣០ពឌើត្ក besar sudut 

lancip ialah 30° (ដបសារ(r) ស ូឌុត 
ឡាន្់ជិេ អុយី៉ា ឡុះ ទីហាា េូលុុះ); 
-- tumpul /ស ូឌតុ ទុមេុល/ មុាំទល: 
ទាំហ្ាំមុាំទលរឺ៦០ពឌើត្ក besar sudut 

tumpul  ialah 60° (ដបសារ(r) ស ូឌុត 
ទុមេុល អុីយ៉ា ឡុះ អឺណាាំេូលុុះ); 
tersudut /ពទើរ(r)ស ឌូុត/ v ត្ជញង; 
ចាំពហ្ៀង:  

គាត់បាន្ន្ិទន្ត្បាប់ប ទ ប់េីគាតស់ិតពៅចាំពហ្ៀង 
dia pun bercerita setelah 

posisinya tersudut (ឌយី៉ា  េុន្ 
បឺរ(r)ចឺរីតា សឺពទើឡុះ ប៉ាូសុីសីុញ៉ា   
ពទើរ(r)ស ូឌុត) 

suguh, menyuguhkan   

/ពមើ ូហ្គញុះកាន្់/ v 1 បពត្មើ; យក: 
ដម៉ាយកន្ាំពៅឲ្យពភ្ៀេ ibu menyuguhkan 

kue pada tamu (សាទូ អុីប ូ  
ពមើ ូហ្គញុះកាន្់ រូពេ បា៉ា ដា តាមូ ឌូវ៉ា ); 2 ផ្សដល:់ 
គាត់បាន្ផ្សដល់ការបងហ  េីរបាាំបុរាណ dia 

menyuguhkan pertunjukan 

tari tradisonal (យ៉ា  ពមើ ូហ្គញុះកាន្់ 
ពេើរ(r)ទុន្ជូកាន្់ តារី ត្តាឌិសូណាល់); 

suguhan /ស ុហ្គហូាន្់/  n ការទទួលកាពហ្ា: 
ការទទួលកាហ្ាត្តូេបាន្ផ្សដល់ជូន្ពៅពេលយប់ 
suguhan kopi diberikan pada 

malam hari (ស ូហ្គូហាន្់ កូេី ឌបិឺរីកាន្់ 
បា៉ា ដា ម៉ា ឡាាំ ហារ)ី 

suhu /ស ូហ្ ូ/ n សីតុណហ ភាេ: សីតុណហ ភាេបន្ទប់ 
suhu kamar (ស ូហូ្ កាម៉ា រ(r)) 

suka /ស ូកា/ a ចូលចិតត: 
គាត់ចូលចិតតពធ្ាើែាំពណើរពៅទីត្កញង dia suka 

pergi ke kota (ឌីយ៉ា  ស ូកា ពេើរ(r)ហ្គ ី
ពរើ កូតា)
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kesukaan /ពរើស ូកាអាន្/   
n ចាំណងច់ាំណូលចិតត: 
បាយឆាហ្ាឹងពហ្ើយដែលជាចាំណង់ចាំណូលចិតតពកមង
ព ុះ nasi gorenglah kesukaan 

anak itu (ណាសីុ ហ្ាូដរងឡុះ ពរើស ូកាអាន្់ 
អាណាក់ អុីទូ); 
menyukai /ពមើ ូនក/ v ចូលចតិត: 
គាត់ចូលចិតតមហូបដែលពហ្ើរខាល ាំងណាស់ dia 

sangat menyukai masakan 

yang pedas (ឌីយ៉ា  សាង៉ា ត់ ពមើ ូនក 
ម៉ា សាកាន្់ យុាំង ពេើដាស់(ស)); 

sesuka /សឺស ូកា/ a តាមចាំណូលចតិត: 
េួកពរញញាំ អីក៏បាន្តាមចាំណូលចិតតេួកពរ  
mereka makan apa saja 

sesuka hatinya (ពមើពរកា ម៉ា កាន្់ អាបា៉ា  
សាចា សឺស ូកា ហាទញី៉ា ) 

sukar /ស ូការ(r)/ a េិបាក; សមញរសាម  : 
ផ្សលូេមន្ភក់េិតជាេិបាកឆ្លងកាត ់
jalan berlumpur sangat sukar 

dilalui 

(ចាឡាន្់ បឺរ(r)លុមេូរ(r) សាង៉ា ត់ ស ូការ(r) 

ឌិឡាលអូុី) 
 

 

sukarela /ស ូកាពរឡា/ a សម័ត្រចិតត: 
គាត់ជួយជន្រងពត្គាុះទឹកជាំន្ន្់ពដាយសម័ត្រចិតត dia 

membantu korban banjir  

dengan sukarela (ឌីយ៉ា  ពមើមបាន្ទ់ូ 
កូរ(r)បាន្ ់បាន្ជីរ(r) ស ូកាពរ៉ាឡា) 

sukarelawan /ស ូកាពរឡាវ៉ា ន្/់  
n អាកសម័ត្រចិតត: គាត់បាន្កាល យជាអាកសម័ត្រចតិត 
ពឌើមែីបពត្ងៀន្ពៅតាំបន្់ដាច់ត្សយល dia  

menjadi sukarelawan untuk 

mengajar di daerah terpencil 

(ឌីយ៉ា  ពមើន្ចាឌិ ស ូកាពរ៉ាឡាវ៉ា ន្់ អ ុន្ទកុ 
ពមើង៉ា ចារ(r) ឌិ ដាពអរុះ ពទើរ(r)ពេើន្ជីល) 

sukses /ស ុកដសស/ a ដែលពជារជ័យ: 
គាត់ជាអាកជាំន្ួ ដែលពជារជ័យ dia 

seorang pengusaha sukses 

(ឌីយ៉ា  ពសើអូរុាាំង បុឺងូសាហា ស ុកដសស); 

kesuksesan /ស កុដសស, 

កឺសុិកដសសាន្់/ n ពជារជ័យ: រន្លឹុះពជារជយ័ 

kunci kesuksesan (រុន្ជី 
ពកើស ុកដសសាន្់) 

suku /ស ូរ/ូ n កុលសមពន័្ធ 
sulam /ស ូឡាាំ/ n បា៉ា ក:់ 

គាត់បាន្បា៉ា ក់បូពៅពលើអាេគាត់ dia 
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memberi sulam pita pada 

bajunya (ឌីយ៉ា  ពមើមបឺរី ស ូឡាាំ េីតា បា៉ា ដា 

បាជូញ៉ា ); 
menyulam /ពមើ ូឡាាំ/ v បា៉ា ក:់ 
គាត់កាំេុងបា៉ា ក់អាេ dia sedang 

menyulam bajunya (ឌីយ៉ា  សឺដាាំង 
ពមើ ូឡាាំ បាជូញ៉ា ) 

sulang, bersulang /ពបើរ(r)ស ឡូាាំង/   
v ពលើកដកេអបអរសាទរ: 
គាត់ពលើកដកេអបអរជ័យជាំន្ុះគាត់ dia 

bersulang untuk merayakan 

kemenangannya (ឌយី៉ា  បឺរ(r)ស ូឡាាំង 
អ ុន្ទុក ពមើរា៉ា យ៉ា កាន្់ ពរើពមើណាង៉ា ន្់ញ៉ា ) 

sulap /ស ូឡាប/់ n បាំដលង; ពត្បើពេទមន្ដ: 
សូមបាំដលងលុយពៅជាត្កដាស sulaplah 

uang ini menjadi kertas 

(ស ូឡាប់ឡុះ អ ូវុាំង អុីន្ី មិន្ចាឌិ 
ពរើរ(r)តាស់(s));  

menyulap /ពមើ ូឡាប់/ v ពត្បើពេទមន្ដ: 
គាត់ពត្បើពេទមន្ដពធ្ាើឲ្យេងកាល យជាសតា dia 

menyulap telur menjadi 

burung (ឌីយ៉ា  ពមើ ូឡាប់ ពទើលូរ(r) 

មិន្ចាឌ ិប ូរុង); 
 

 

pesulap /ពេើស ូឡាបា៉ា ន្/់   
n អាកពលងពសៀក: 
គាត់ជាអាកពលងពសៀកែ៏លែីពៅកាញងទីត្កញង dia 

adalah pesulap yang terkenal 

di kotanya (ឌីយ៉ា  អាដាឡុះ ពេើស ូឡាប់ 
យុាំង ពទើរ(r)ពរើណាល់ ឌិ កូតាញ៉ា ) 

sulih, sulih suara /ស ូលិុះ ស ូវ៉ា រា៉ា /   
ការពបាុះេុមព: 
ការពបាុះេុមភមរគពទសហ៍្ព ុះត្តឹមត្តូេខាល ាំងណាស់ 
sulih suara dalam  

pertunjukan itu sangat tepat 

(ស ូលិុះ ស ូវ៉ា រា៉ា  ដាឡាាំ ពេើរ(r)ទុន្ជូកាន្់ អុីទ ូ
សាង៉ា ត់ ពទើបា៉ា ត់) 

suling /ស ូលិង/  n ចត្ម ់: 
គាត់ចត្ម ់តា កុលាបពន្ុះកាល យជាទឹកអប់ dia 

suling bunga mawar ini 

menjadi parfum (ឌីយ៉ា  ស ូលិង ប ងូ៉ា  
ម៉ា វ៉ា រ(r) អុីន្ី មិន្ចាឌិ បា៉ា រ(r)ហ្ាូម) 

sulit /ស ូលីត/ a េិបាក: េិបាកយល់បញ្ហហ ពន្ុះ 
sulit memahami soal ini (ស ូលីត 
ពមើម៉ា ហាមី សូអាល ់អុីន្ី); 
kesulitan /ពរើស លូីតាន្់/   
n បញ្ហហ ; ការលាំបាក: 
គាត់ជួបត្បទុះការលាំបាកទក់ទងន្ងឹងេកិា dia 
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mengalami kesulitan dengan 

keuangannya (ឌយី៉ា  ពមើង៉ា ឡាមី 
ពរើស ូលីតាន្ ់ពឌើង៉ា ន្់ ពរើអ ូវ៉ា ង៉ា ន្់ញ៉ា ); 
mempersulit  

/ពមើមពេើរ(r)ស ូលីត/ v ពធ្ាើឲ្យកាន្់ដតសមញរសាម  : 
សូមកុាំពធ្ាើឲ្យសាថ ន្ភាេកាន្់ដតសមញរសាម   

jangan mempersulit keadaan 

(ចាង៉ា ន្់ ពមើមពេើរ(r)ស ូលីត ពរើអាដាអាន្); 
menyulitkan    

/ពមើ ូលីតកាន្់/ v ពធ្ាើឲ្យេិបាក: 
កងាុះខាតសមភ រៈពន្ុះពធ្ាើឲ្យេិបាកពធ្ាើការឲ្យរួចរាល់ 
kekurangan alat ini 

menyulitkan penyelesaian  

pekerjaan (ពរើរូរា៉ា ង៉ា ន្់ អាឡាត ់អុីន្ី 
ពមើ ៉ាូលីតកាន្់ ពេើព ពលនសយ៉ា ន្ 
ពេើពរើរ(r)ចាអាន្់) 

sumbang, sumbang saran    

/ស ុមបាាំង សារា៉ា ន្់/ n ផ្សដល់អន្សុាសន្៍; ផ្សដល់មតិ: 
គាត់បាន្ផ្សដល់អន្ុសាសន្៍កាញងសកមមភាេពន្ុះ dia 

memberikan sumbang saran 

dalam kegiatan ini (ឌីយ៉ា  
ពមើមបឺរីកាន្់ ស ុមបាាំង សារា៉ា ន្់ ដាឡាាំ 
ពរើហ្គីយ៉ា តាន្់ អុីន្ី); 
menyumbang    

/ពមើ ញមបាាំង/ v ផ្សដល់ជាំន្ួយ; ដចករំដលក:  

គាត់ផ្សដល់ជាំន្ួយឡាន្ងមីមួយ dia 

menyumbang satu mobil baru 

(ឌីយ៉ា  ពមើ ញមបាាំង សាទូ ម៉ាូប ៊ីល បារូ); 
penyumbang    

/ពេើ ញមបាាំង/ n អាកផ្សដល់ជាំន្ួយ: 
អាកផ្សដល់ជាំន្ួយងេកិា penyumbang dana 

(ពេើ ញមបាាំង ដាណា); 

sumbangan    

/ស ុមបាង៉ា ន្់/  n េិភារទន្: 
គាត់បាន្ចូលេភិារទន្ងេកិាពៅកាញងកមមេធិ្ីពន្ុះ 
dia memberikan sumbangan 

dana dalam acara ini (ឌីយ៉ា  
ពមើមបឺរីកាន្់ ស ុមបាង៉ា ន្់ ដាណា ដាឡាាំ អាចរា៉ា  
អុីន្ី) 

sumber /ស ុមពបើរ(r)/ n ត្បភេ: ត្បភេទឹក 
sumber air (ស ុមពបើរ(r) អាយីរ(r)); 

-- daya /ស ុមពបើរ(r)ដាយ៉ា / ធ្ន្ធាន្: 
ធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ sumber daya alam 

(ស ុមពបើរ(r) ដាយ៉ា  អាឡាម); 
bersumber   

/ពបើរ(r)ស មុពបើរ(r)/ v ត្បភេ: 
ដរ៉ាធ្យូងងមត្បភេេីផ្សូសុីលរុកាជាតិ batu bara 

bersumber dari fosil 

tumbuhan (បាទ ូបារា៉ា  បឺរ(r)ស ុមបឺរ(r) 

ដារី ហ្ាូសីុល ទុមប ូហាន្់)
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sumpah /ស ុមប៉ាុះ/ n សមែង: 
បុរសព ុះន្ិយយរកយសមែង pria itu 

mengucapkan sumpah (ត្េីយ៉ា  អុីទូ 
ពមើងូចប់កាន្់ ស ុមប៉ាុះ); 
bersumpah   

/បឺរ(r)ស ុមប៉ាុះ/ v សែង: 
គាត់សែងថ្នន្ឹងមិន្កុហ្កពឡើយ dia 

bersumpah tidak akan 

berbohong (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ស ុមប៉ាុះ ទដីាក ់
អាកាន្់ បឺរ(r)បូហ្ុង) 

sumpit /ស ុមេិត/ n ចងាឹុះ: 
ពកមងព ុះញញាំ ជាមួចងាឹុះ anak itu makan 

menggunakan sumpit (អាណាក់ 
អុីទូ ម៉ា កាន្់ ពមើងហ្គូណាកាន្់ ស ុមេិត) 

sumsum /ស ុមស ុម/ n សួរ: ឈឺរហូ្តែល់សួរឆ្ាឹង 
sakitnya sampai ke tulang 

sumsum (សារិតញ៉ា  សាាំនប៉ា ពរើ ទូឡាាំង 
ស ុមស ុម) 

sumur  /ស មូូរ(r)/ n អណដូ ង: 
េុកយកទឹកេអីណដូ ង ayah mengambil 

air dari sumur (អាយ៉ាុះ ពមើងុាំបីល 

អាយីរ(r) ដារី ស ូមូរ(r)) 

 

sungai /ស ូនង៉ា/  n សទងឹ: ទកឹសទឹងពត្ៅ 

sungai dalam (ស ូនង៉ា ដាឡាម) 
sungguh/ស ុងហ្គញុះ/  adv េិតជា: 

គាត់េិតជាេូដកដមន្ dia sungguh 

pintar (ឌីយ៉ា  ស ុងហ្គញុះ េិន្តារ(r)); 

sesungguhnya   

/សឺស ុងហ្គញុះញ៉ា / adv ត្បាកែត្បជា; 

ពមើងម៉ា តចាស់លាស:់ 
េន្យល់ឲ្យមឹងម៉ា ត់ចាសល់ាស់ 
menerangkan dengan 

sesungguhnya (ពមើពន្ើរុាាំងកាន្់ ពឌើង៉ា ន្់ 
សឺស ុងហ្គញុះញ៉ា ); 
sungguhpun   

/ស ុងហ្គញុះេុន្/ p ពទុះជាអញ្ចឹងក៏ពដាយ:  
ពទុះជាចឹងក៏ពដាយ ស្ញាំមិន្ចង់ទិ ទាំន្ិ ព ុះពទ 
sungguhpun bagus, saya tidak  

ingin membeli barang itu 

(ស ុងហ្គុះេុន្ បាហ្គញស(ស) សាយ៉ា  ទីដាក់ អុីងិន្ 
ពមើមបឺល ីបារុាាំង អុីទូ) 

suntik, menyuntik  

/ស ុន្ទិក,ពមើ ញន្ទកិ/ v ចក់: ចក់អាកជមងឺ 
menyuntik pasien (ពមុើ ូទីក 
បា៉ា សុីដយន្)
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sunting, menyunting /ពមើ ញន្ទិង/  
v ដក; ដកសត្មួល: 
គាត់ត្តូេបាន្ចត់តាាំងឲ្យដកសត្មួលត្បពលាមពលាក 
dia ditugaskan menyunting 

naskah drama (ឌីយ៉ា  ឌទិូហាា ស់កាន្់ 
ពមើ ញន្ទិង ណាសាុះ ត្ដាម៉ា ); 
penyunting /ពេើ ញន្ទិង/   
n អាកដកសត្មួល: 
ម៉ា ក់ពធ្ាើការជាអាកដកសត្មួលភាសា ibu 

bekerja sebagai penyunting 

bahasa (ឌីយ៉ា  បឺពរើរ(r)ចា សឺបានហ្គ 
ពេើ ញន្ទិង បាហាសា); 

suntingan /ស ុន្ទីង៉ា ន្់/ n កាំដណ: 
កាំដណស្ទសគីបព ុះបាន្ពផ្ស្ើរតាមនត្បណីយ៍រួចពហ្ើយ 

suntingan naskah itu telah 

dikirim melalui pos (ស ុន្ទីង៉ា ន្ ់
ណាសាុះ អុីទូ ពទើឡុះ ឌិរីរិម ពមើឡាលូេ ីប៉ាុស(ស) 

suntuk /ស នុ្ទុក/ adv យឺតពេល: 
បងពធ្ាើកិចចការកាលេីយប់មិ យឺតពបល kakak 

mengerjakan tugas semalam 

suntuk (កាកាក់ ពមើពងើរ(r)ចាកាន្់ ទូហាា ស ់

សឺម៉ា ឡាាំ ស ុន្ទុក) 
sunyi /ស ូ ី/ a សាង ត់: បរិយកាសសាង ត់ 

suasana sunyi (ស ូវ៉ា សាណា ស ូ ី) 

supaya /ស ូបា៉ា យ៉ា / p ពែើមែី: ស្ញាំពរៀន្ពែើមែីឲ្យេូដក 
saya belajar supaya pintar 

(សាយ៉ា  ពបើឡាចារ(r) ស ូបា៉ា យ៉ា  េិន្តារ(r)) 

suram /ស ូរុាាំ/ a អាប់អួរ: នងងដែលអាប់អួរ hari 

yang suram (ហារ ីយុាំង ស ូរុាាំ) 
surat /ស ូរា៉ា ត/់ n សាំបុត្ត: សាំបុត្តពសាហា surat 

cinta (ស ូរា៉ា ត់ ជិន្តា); 

-- kabar /ស ូរា៉ា ត់ កាបារ(r)/   
n ការដសត: ឪេុកកាំេុងអាន្កាដសត ayah 

sedang membaca surat kabar 

(អាយ៉ាុះ ពសើដាាំង ពមុើមបាច ស ូរា៉ា ត់ កាបារ(r)); 

-- berharga /ស ូរា៉ា ត់ 
ពបើរ(r)ហារ(r)ហាគ / មូលបត្ត: 
មត យរកាមូលបត្តកាញងទូសុេតថិភាេ ibu 

menyimpan surat berharga di  

dalam brankas (អុីប ូ ពមើ ិមបា៉ា ន្់់ ស រូា៉ា ត់ 
បឺរ(r)ហារ(r)ហាា  ឌិ ដាឡាាំ ត្បាាំងកាស់(ស)); 

-- elektronik 

/ស ូរា់ា ត់ ពអឡិកត្តូន្ិក/  អុីដម៉ាល: 
ស្ញាំបាន្ពផ្ស្ើរអុីដម៉ាលពៅមិតតភកដិ saya 

mengirimkan surat elektronik 

kepada teman (សាយ៉ា  ពមើងីរិមកាន្ ់
ស ូរា៉ា ត់ ពអឡិរត្តូន្ិរ ពរើបា៉ា ដា ពទើម៉ា ន្់);
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-- kaleng /ស ូរា៉ា ត់ កាឡិង/ លិសិតអ មិក: 
ពលាកេូបាន្ទទួលលិសតិអ មិកកាលេីរពសៀលមិ
 ពន្ុះ paman mendapatkan 

surat kaleng siang tadi (បា៉ា ម៉ា ន្់ 
មិន្ដាបា៉ា ត់កាន្់ ស ូរា៉ា ត់ កាដឡង សុីយ៉ា ង តាឌ)ិ; 
menyurati /ស ូរា៉ា ត់, ពមើ ូរា៉ា តិ/  
v សរពសរពៅកាន្់: សរពសរពៅកាន្់មដ យគាត់ 
menyurati ibunya (ពមុើ ូរា៉ា ទី អុបី ូញ៉ា ); 

tersurat /ពទើរ(r)ស ូរា៉ា ត/់ v បាន្កត់ត្តា: 
ពរឿងទាំងអស់ព ុះបាន្កត់ត្តារួចរាល់តាាំងេីមុន្ 
hal itu sudah tersurat sejak 

dahulu (ហាល់ អុទីូ ស ូែុះ ពទើរ(r)ស ូរា៉ា ត់ 
សឺចាក់ ដាហ្ ូល)ូ 

suruh /សូរុុះ/ n បញ្ហជ : ស្ញាំបញ្ហជ វឲ្យទិ ទឹកផ្សឹក 
saya suruh dia membeli air 

minum (សាយ៉ា  ស ូរុុះ ឌីយ៉ា  ពមើមបឺល ី

អាយីរ(r) មីន្ុម); 
menyuruh /ពមើ ូរុុះ/ v បញ្ហជ : 
េុកបញ្ជឲ្យបាូន្ទិ ពសៀេពៅ ayah 

menyuruh adik membeli buku 

(អាយ៉ាុះ ពមើ ូរុុះ អាឌិរ ពមើមបឺលី ប ូរូ) 
surut /ស ូរុត/ a ត្សកចុុះ; ងយពត្កាយ: 

ជាំហា ន្ដែលពឌើររួចពហ្ើយ 

មិន្អាចងយពត្កាយបាន្ពទ langkah  

sudah terlangkahkan tidak 

dapat surut lagi (ឡាាំងកុះ ស ូែុះ 
ពទើរ(r)ឡាាំងកុះកាន្់ ទីដាក់ ដាបា៉ា ត់ ស ូរុត 
ឡាហ្គ)ី 

susah /ស ូសុះ/ a លាំបាក; េិបាក; ទកុាពេទ : 
គាត់បាន្សុាាំ ពៅពហ្ើយជាមួយន្ឹងជីេតិដែលលាំបាក 
dia sudah terbiasa hidup 

susah (ឌីយ៉ា  ស ូែុះ ពទើរ(r)ប ៊ីយ៉ា សា ហ្ុីឌុេ 
ស ូសុះ); 
-- hati /ស ូសុះ ហាទ/ី a េិបាកចិតត: 
គាត់ពធ្ាើកិចចការងរពដាយេិបាកចិតត dia 

mengerjakan pekerjaannya 

dengan susah hati (ឌីយ៉ា  
ពមើពងើរ(r)ចាកាន្់ ពេើពរើរ(r)ចាអាន្ញ៉ា  ពឌើង៉ា ន្់ 
ស ូសុះ ហាទី); 
-- payah /ស ូសុះ បា៉ា យ៉ាុះ/ a ទាំងលាំបាក: 
ពកមងព ុះពធ្ាើលាំហាត់រួចទាំងលាំបាក anak itu  

menyelesaikan tugasnya 

dengan susah payah (អាណាក ់អុីទូ 
ពមើព ើឡឺនសកាន្់ ទូហាា ស់ញ៉ា  ពឌើង៉ា ន្់ ស ូសុះ 
បា៉ា យ៉ាុះ); 
kesusahan  /ពរើស ូសុះហាន្/់   
n ពរឿងរា៉ា េសមញរសាម  ; ការលាំបាក: 
ត្រួសារគាត់កាំេុងដតជួបត្បទុះពរឿងរា៉ា េសមញរសាម   

keluarganya sedang 
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mengalami kesusahan 

(ពរើលវូ៉ា (r)ហាា ញ៉ា  សឺដាាំង ពមើង៉ា ឡាមី 
ពរើស ូសុះហាន្់); 
menyusahkan    

/ពមើ ូសុះកាន្់/ v ពធ្ាើឲ្យេិបាកែល់: 
កាយេកិាវជា ឹកញប់បាន្ពធ្ាើឲ្យេិបាកែល់អាកែនទ 
sikapnya seringkali menyu-

sahkan orang lain (សុីកាប់ញ៉ា  
សឺរិងកាលី ពមើ ូសុះកាន្់ អូរុាាំង ឡាអុិន្) 

susu /ស ូស /ូ n ទឹកពដាុះ: ទកឹពដាុះសូកូឡា susu 

cokelat (ស ូស ូ ចូកាល ត់); 
menyusui /ពមើ ូស ុល/ v បាំពៅពដាុះ: 
ម៉ា ក់កាំេុងបាំពៅពដាុះបាូន្ ibu sedang 

menyusui adik (អុីប ូ សឺដាាំង ពមើ ូស ូេ ី
អាឌិរ) 

susul, menyusul /ពមើ ូស ុល/   

v តាមពត្កាយ: ពៅឥឡូេចុុះ ស្ញាំន្ឹងពៅតាមពត្កាយ  

pergilah sekarang saya akan 

menyusul (ពេើរ(r)ហ្គីឡុះ សឺការុាាំង សាយ៉ា  
អាកាន្់ ពមើ ូស ុល); 

susulan /ស ូស ូឡាន្/់ n បន្តប ទ ប:់ 
េ័ត៌មន្ជាបន្តប ទ ប់ berita susulan 

(បឺរីតា ស ូស ូឡាន្់) 
susun /ស ូស ុន្/  n ជួរ; រាំន្រ: មួយរាំន្រពសៀេពៅ  

satu susun buku (សាទូ ស ូស ុន្ ប រូូ); 
menyusun  /ពមើ ូស ុន្/ v តាំពរៀប: 
បាូន្តាំពរៀបពធ្ាើផ្សទុះេីែុាំអុស adik menyusun 

rumah-rumahan dari balok 

kayu (អាឌិរ ពមើ ូស ុន្ រូម៉ាុះ-រូម៉ា ហាន្់ ដារី 
បាឡញក កាយូ); 

susunan /ស ូស ូណាន្់/ n កត្មង: 
កត្មងឃ្លល ដែលគាត់ពធ្ាើបាន្ត្តឹមត្តូេពហ្ើយ 

susunan kalimat yang dia buat 

sudah benar (ស ូស ូណាន្់ កាលីម៉ា ត ់
យុាំង ឌីយ៉ា  ប ូវត់ ស ូែុះ បឺណារ(r)); 

tersusun /ពទើរ(r)ស ូស ុន្/ v បាន្តាំពរៀប: 
ែុាំអុសព ុះបាន្តាំពរៀបឲ្យមន្រពបៀបពហ្ើយ kotak 

kayu itu telah tersusun dengan 

rapi (កូតាក់ កាយូ អុីទូ ពទើឡុះ ពទើរ(r)ស ូស ុន្ 
ពឌើង៉ា ន្់ រា៉ា េី) 

susup, menyusup /ពមើ ូស ុប/   
v ពត្ជៀតចូល: 
គាត់បាន្ពត្ជៀតចូលយ៉ា ងពលឿន្ពៅពត្កាមពឌើមែីពជៀ
សវងការវយត្បហារ dengan cepat ia 

menyusup ke bawah untuk 

mengelak pukulan itu (ពឌើង៉ា ន្់ 
ចឺបា៉ា ត់ អុីយ៉ា  ពមើ ូស ុេ ពរើ បាេុះ អ ុន្ទុក 
ពមើពង៉ាឡាក់ េូរូឡាន្់ អុីទូ);
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penyusup    

/ពេើ ូស ុប/ n អាក ល្ ន្រន្: 
អាក ល្ ន្រន្ត្បកែពដាយអាេុធ្ព ុះ 
ត្តូេបាន្ប៉ាូលីសចប់ពហ្ើយ penyusup 

bersenjata itu sudah 

ditangkap polisi (ពេើ ូស ុេ 
បឺរ(r)សិន្ចាតា អុីទូ ស ូែុះ ឌិតាាំងកាប ់ប៉ាលូីសីុ) 

susut /ស ូស ុត/ a បន្ថយ; ធាល ក់ចុុះ: 
ពឌើមទុន្វធាល ក់ចុុះពដាយសារដតបាំណុល 

modalnya susut karena 

banyak utang (ម៉ាូដាលញ៉ា  ស ូស ុត 
កាពរីណា បាញ៉ា ក់ ហ្ តូាាំង); 
menyusut    

/ពមើ ូស ុត/ v កាន្់ដតតូចជាងមនុ្: 
សលួន្គាត់កាន្់ដតតូចជាងមុន្ពដាយសារដតឈឺ 
badannya menyusut karena 

sakit (បាដាន្់ញ៉ា  ពមើ ូស ុត កាពរីណា 

សារិត) 
sutra /ស ូពទើរា៉ា / n សូត្ត: 

សពមលៀកបាំរក់គាត់ពធ្ាើពឡើងពដាយត្កណាត់សូត្តសុទធ 
pakaiannya terbuat dari kain  

sutra asli (បា៉ា នកយ៉ា ន្ញ៉ា  ពទើរ(r)ប ូវត់ ដារី 
កាអុិន្ ស ូពទើរា៉ា  អាសលី) 

swasta /សាា ពសើតា/ a ឯកជន្: ត្កញមហ្ នុ្ឯកជន្ 
perusahaan swasta (ពបុើរូសាហាអាន្ 
សាា ពសើតា) 

syahbandar /សយុះបាន្់ដារ(r)/   
n ពមកាំេង់ដផ្ស: ឳេុកវពធ្ាើការជាពមកាំេុងដផ្ស
ពៅកាំេង់ដផ្សព ុះ ayahnya bekerja 

sebagai syahbandar di 

pelabuhan itu (អាយ៉ាុះញ៉ា  បឺពរើរ(r)ចា 
សឺបានហ្គ សយ៉ាុះបាន្ដារ(r) ឌិ ពេើឡាប ូហាន្់ អុីទូ) 

syair /នសយយីរ(r)/ n កាំណាេយ: 
គាត់ពធ្ាើកាំណាេយចពត្មៀងេិពរាុះខាល ាំងណាស់ dia 

membuat syair lagu yang 

sangat indah (ឌីយ៉ា  ពមើមប វូត់ 
នសយយីរ(r) ឡាហ្គ ូយុាំង សាង៉ា ត់ អុីន្ែុះ) 

syarat /សារា៉ា ត/់ n លកាណ័ឌ : 
ជាមួយន្ឹងលកា័ណឌ ែូចខាងពត្កាម dengan 

syarat sebagai berikut (ពឌើង៉ា ន្់ 
សារា៉ា ត់ សឺបានហ្គ បឺរីរុត) 
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T  -  t 

traktir, mentraktir    

/ម ើនត្រាក់ទីរ(r)/ v ប៉ា វ; មេញលុយឲ្យ: 
គាត់មេញលុយឲ្យពួកមយើងញ ុំា ឆ្ងា ញ់ៗ dia 

mentraktir kami makan enak 

(ឌីយ៉ា  ម ើនត្រាក់ទីរ(r) កា ី ម៉ា កាន់ អែណាក)់ 
taat  /ាអាត/់ a មគារព; ម្វើា បង្គា ប់: 

ែនកមគារពត្របតិបតតិ hamba yang taat 

(ហុំាប យុុំាង ាអាត់); 
ketaatan /ម ើាអាាន់/   
n ការមគារពត្របតិបតតិ: 
ការមគារពត្របតិបតតិរបស់កូនេុំាម ោះឳពុកមា យ 

ketaatan anak pada orang tua 

(ម ើាអាាន ់អាណាក់ ប៉ា ដា ែូរុុំាងទូវ៉ា ); 
menaati /ម ើណាអាត់ទ/ី v មគារព: 
គាត់អតងអតមគារពា េាប់ dia selalu 

menaati aturan (ឌយី៉ា  សឺឡាលូ 

ម ើណាអាត់ទី អាទូរ៉ា ន់) 
tabah /ាបោះ/ a រឹងមុំា: 

អ ៉ាអតងអតរឹងមុំាកន ងការត្របឈ នឹងការសាកលបងនា
នាកន ងជីវតិ ibu selalu tabah  

menjalani cobaan hidup (ែុីប  ូ
សឺឡាលូ ាុំាបោះ  ិនេាឡានី េូបអាន ហុីឌពុ); 
ketabahan /ម ើាបហន/់   
n ភាពរឹងមុំា:  

ភាពរឹងមុំារបស់មា យ ិនអាេកាត់ថ្លៃបន 
ketabahan seorang ibu tidak 

ada bandingannya (មកាបហន់ 
សឺែូរុុំាង ែុីប ូ ទីដាក់ អាដា បន់ឌីង្គ៉ា នញ់៉ា ) 

tabrak /ាត្របក/់ v បកុ: បកុ មហើយរត់ 
tabrak lari (ាត្របក់ ឡារ)ី; 
-- lari /ាត្របក ់ឡារ/ី បកុមហើយរត់: 
ែនកអែលបុកមហើយរត់មនាោះ 
េុងមត្រកាយត្រតូវបនប៉ាូលីសចាប់ pelaku 

tabrak lari itu akhirnya 

tertangkap polisi (មពើឡា ូ ាត្របក ់
ឡារ ីែុីទូ អាក់ហីរ(r)ញ៉ា  មទើរ(r)ាុំាងកាប់ 
ប៉ាូលីសីុ); 

bertabrakan   

/មបើរ(r)ាត្របកាន់/ v បុកគាន : 
យនយនាបួនបនបុកគាន  empat 

kendaraan bertabrakan (ែឹ ប៉ា ត់ 
មកនដារ៉ា អាន់ បឺរ(r)ាត្របកាន់); 
menabrak /ម ើណាត្របក់/ v បុក: 
ឡានមនាោះបុកមែើ មឈើ mobil itu 

menabrak pohon ( ៉ាូប ៊ីល ែុទីូ 
ម ុើណាត្របក ់ប៉ាូហុន); 
penabrak /មពើណាត្របក់/ n ែនកបុក: 
ែនកបុកមនាោះបនរត់ម េភាៃ  ៗ penabrak
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itu langsung kabur (មពើណាត្របក ់ែុីទូ 
ឡាុំាងស ុង កាប ូរ(r)); 

tabrakan /ាត្របកាន់/ n បុកគាន ; 
ការប៉ាោះទងាិេគាន : 
ការប៉ាោះទងាិេគាន បនមកើតម ើងមៅមលើផ្ៃូវ្ុំា 
sebuah tabrakan terjadi di 

jalan tol (មសើប ូវ៉ាោះ ាត្របកាន់ មតើរចាឌី ឌី 
ចាឡាន ់តុល); 

tertabrak    

/មទើរាត្របក់/ v បនបុក: 
ឡានត្រក ង ួយបនបកុរមទោះម្ៃើង sebuah bus 

tertabrak kereta api (សឺប ូវោះ 
ប ៊ីស(ស) មទើរ(r)ាត្របក់ ម ើមរ៉ាា អាព)ី 

tabu /ាប /ូ n បត្រម : 
ត្របធានបទមនាោះបនកាៃ យមៅជាមរឿងអែលត្រតូវបនែ
ក់បត្រម  ិនឲ្យអាន tema itu menjadi 

hal yang tabu dibicarakan 

(មតម៉ា  ែុីទូ  ិនេាឌិ ហល់ យុុំាង ាប  ូ
ឌិប ៊ីចារ៉ា កាន)់ 

tabuh /ាប ុោះ/ n មគាោះ: មគាោះសារជា ួយនឹងសូត្រត 
memukul tabuh sambil 

bertakbir (ម ើ ូ ុល ាប ុោះ សាុំាប ៊ីល 

បឺរ(r)ាក់ប ៊ីរ(r)); 

menabuh /ម ើណាុំាប ុោះ/ v មគាោះ: 
គាត់អតងអតមគាោះសារមៅមពលយប់ dia selalu 

menabuh kendang di malam  

hari (ឌយី៉ា  សឺឡាលូ ម ើណាប ុោះ កិនដាុំាង ឌិ 
ម៉ា ឡាុំា ហរ)ី 

tabung, tabung oksigen    

/ាប ុង, ាប ងុ ែកុសុីមហាន/ បុំាពង់ែុកសុីអសន: 
ខ្ ុំាបនទិញបុំាពងែ់ុកសុីអសន aku membeli 

tabung oksigen (អា  ូម ុើ មបើល ីាប ុង 
ែុកសុីមហេន); 
menabung  

/ម ើណាប ុង/ v សនសុំា: 
ខ្ ុំាសនសុំាត្របក់មៅ្នាគារមនាោះ aku 

menabung di bank itu (អា  ូ
ម ុើណាប ុង ឌិបុំាង ែុីទូ); 
tabungan /ាប ុង,ាប ូង្គ៉ា ន/់ n ការសនសុំា: 
ការត្របក់សនសុំា bunga tabungan (ប ូង្គ៉ា  
ាប ូង្គ៉ា ន់) 

tabur /ាប ូរ(r)/ v សាបត្រពួស: សាបត្រពួស 

tabur bunga (ាប ូរ(r) ប ូង្គ៉ា ); 
bertaburan    

/មបើរ(r)ាប ូរ៉ា ន/់ v ខ្ចា ត់ខ្ចា យ:  
បវសុី ៉ាងត៍បនរអហក 
មហើយសុី ់ងត៍បនខ្ចា ត់ខ្ចា យ សមពញមលើកត្រមល
កន ងឃ្ៃ ុំាង sak semennya pecah 

dan isinya bertaburan di 

lantai gudang (សាក់ សឺអ ៉ានញ៉ា  មពើេោះ 
ដាន ់ែុីសុីញ៉ា  មពើរ(r)ាប ូរ៉ា ន ឌិ ឡាន់ថ្ត 
ហាូដាុំាង)
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tadi  /ាឌ/ិ n ែ ាល ិញ: 
មទើែនកណាមទើប កែល់ែបាល ិញ siapa 

yang datang tadi? (សុីយ៉ា ប៉ា  យុុំាង 
ដាាុំាង ាឌ)ិ 

tafsir /ាហវសុីរ(r)/ n ការបកអត្រប: 
ការបកអត្របយល់សបត ិtafsir mimpi 

(ាហវសីរ(r)  ី ពី); 
menafsirkan    

/ម ើណាហវសុីរ(r)កាន/់ v បកអត្រប: 
គាត់ត្រតូវបនម សុុំាឲ្យបកអត្របឃ្ៃ កន ងក ពីអាល់ ួរអាន
អែលមទើបអតម្វើលមីៗ ia diminta 

menafsirkan ayat Al-Qur'an 

yang baru saja disebutkannya 

itu (ែុយី៉ា  ឌិ ិនាក ់ម ើណាហវសីរ(r)កាន ់
អាយ៉ា ត់  ូរ(r)អាន យុុំាង បរូ សាេា 
ឌិសឺប ុតកាន់ញ៉ា  ែុទីូ); 
penafsiran    

/មពើណាហវសុីរ៉ា ន់/ n ការបកអត្រប: 
ការបកអត្របរបស់គាត់មន ក់មនាោះបនបញ្ាូលកន ងកាអស
ត penafsiran orang itu 

dicantumkan dalam surat 

kabar (មពើណាហវសុីរ៉ា ន់ ែូរុុំាង ែុទីូ 
ឌិចាន់ទុ កាន់ ដាឡាុំា ស ូរ៉ា ត់ កាបរ(r)) 

tagih, ketagihan    

/ម ើាហាីហន់/ v មញៀន: 
មកមងមនាោះបនមញៀនផ្ឹកអតមហើយ anak itu 

sudah ketagihan minum teh  

(អាណាក់ ែុីទូ ស ូែោះ ម ើាហាីហន់  ីនុ  មតោះ) 
មបើសិនជាមញៀនជក់បរីមហើយ 

វពិបកកន ងការបញ្ឈប់វណាស់ kalau 

sudah ketagihan rokok, susah 

untuk menghentikannya (កាមឡាវ 
ស ូែោះ មកាហាីហន់ រ៉ាូកុក ស ូសោះ ែ ុនទុក 
ម ើងហិនទីកាន់ញ៉ា ); 
menagih /ម ើណាហាីោះ/ v ត្រប ូល: 
គាត់ត្រប ូលបុំាណុល dia menagih 

utang (ឌយី៉ា  ម ុើណាហាីោះ ែូាុំាង); 
tagihan /ាហាីហន់/ n វិក័យប័ត្រត: 
វកិ័យប័ត្រតម្ៃើង tagihan listrik 

(ាហាីហន់ លិស្ទសរិក) 
tahan /ាហន/់ 1 a ការ រ; ែត់្មត់; ្ន់នឹង: 

្ន់នឹងម្ៃើង tahan api (ាហន់ អាព)ី; 
2 v ត្ររុំា; ចាប:់ ចាប់គាត់! tahan dia! 

(ាហន់ ឌីយ៉ា );  
bertahan    

/មបើរ(r)ាហណាន/់ v ែត់្មត:់ 
គាត់មៅអតែត់្មត់មៅេុំាកណាា លម្ៃៀង dia 

tetap bertahan di tengah 

guyuran hujan (ឌីយ៉ា  មទើាប់ 
បឺរ(r)ាហន់ ឌិ តឹងង៉ាោះ ហាូយូរ៉ា ន់ ហ ូេាន់់); 
pertahanan    

/មពើរ(r)ាហណាន/់ n ការ រ: ការ រខៃួន 
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pertahanan diri (មពើរ(r)ាហណាន ់
ឌិរ)ី; 
tahanan /ាហណាន/់ n 1 ែនកមរស: 
ែនកមរសមនាោះបនម េខៃួន tahanan itu 

melarikan diri (ាហណាន់ ែុិទ ី
 ់ម ើឡារីកាន ់ឌីរ)ី; 2 ររុំាង; ទប់; រនាុំាង: 
បល់មនាោះបនមោតមេញមដាយសារអតគាម នរនាុំាង
បុំាង bola itu terus meluncur 

karena tidak ada tahanannya 

(បូឡា ែុីទូ មទើរុស(ស) ម ើលុនជូរ(r) កាមរីណា 

ទីដាក ់អាដា ាហណានញ់៉ា ); 3 ទណឌ ិត;  
ែនកមរស: ែនកមរសមនាោះបនរត់ម េមេញពី ុក 
tahanan itu kabur dari 

penjara (ាហណាន ់ែុីទូ កាប ូរ(r) ដារី 
មពើនេារ៉ា ); 4 ការចាប់ខៃនួ; ការឃុុំាឃ្ុំាង 

tahap /ាហប/់ n ែុំាណាក់កាល: 
ខ្ ុំាត្របលងជាប់ែុំាណាក់កាលទី ួយមហើយ aku 

lulus tes tahap pertama (អាក ូ
លូលុស(s) ាហប់ មបុើរ(r)ាម៉ា ) 

tahi /ថ្ត/ n ោ ក: 
ោ កមសោះមៅជុុំាវញិផ្ៃូវកន ង្ូ ិ  
banyak tahi kuda di sekitar 

jalan kampung  

(បញ៉ា ក់ ថ្ត  ូដា ឌិ សឺ ីារ(r) េាឡាន់ 
កាុំាពុង); 

-- mata /ថ្ត ម៉ា ា/ អាេ ៍អ្នក: 
អាេ ៍អ្នកអតងអតមនមពលអ្នកមយើងកុំាពុងឈ ឺ

tahi mata sering muncul saat 

mata kita sedang sakit (ថ្ត ម៉ា ា 

សឺរីង  ុនជុល សាអាត់ ម៉ា ា  ីា សឺដាុំាង 
សា ិត) 

tahu /ាែ /ូ n ែឹង: ខ្ ុំាែត់ែឹងមទ saya tidak 

tahu (សាយ៉ា  ទីដាក់ ាែ ូ); 
ketahuan /ម ើាហូវ៉ា ន់/ n ែឹង: 
េុងមត្រកាយ ែុំាមពើរបស់គាត់ត្រតូវបនម ែឹងែអែល 

akhirnya ketahuan juga 

perbuatannya (អាក់ហីរ(r)ញ៉ា  
ម ើាហ ូវ៉ា ន់ ជូហេ  មពើរ(r)ប ូវ៉ា ាន់ញ៉ា ); 
mengetahui  

/ម ើមងើាហូវី; ម ើមងើាែ ូវី/ v ែឹង: 
ខ្ ុំាែឹងពីែតថន័យរបស់ កយា រយៈវេនានុត្រក  
saya mengetahui arti kata 

dari kamus (សាយ៉ា  ម ុើមងុើាហូវ ី
អារ(r)ទី កាា ដារី កា ុស(s)); 

pengetahuan    

/មពើមងើាហូវ៉ា ន/ n េុំាមណោះែឹង; វិទាសាស្ទសា: 
វទិាសាត្រសតែនុវតត pengetahuan 

terapan (មពើងមងើាហ ូវ៉ា ន់ មទើរ៉ា ប៉ា ន់់) 
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tahun /ាហ ុន/ n ឆ្ងន ុំា: ៣៦៥ថ្លាមសមើរនឹង ួយឆ្ងន ុំា 
365 hari sama dengan satu 

tahun (ទហីេ រ៉ា ទុស(s) មែើណា  ពូល ូលីម៉ា  
ហរ ីសាម៉ា  ែឺង្គ៉ា ន់សឲ្ សាទូ ាហ ុន); 
tahunan /ាហ ូណាន/់ n ឆ្ងន ុំា: 
របយការណ៍ត្របចាុំាឆ្ងន ុំា laporan tahunan 

(ឡាប៉ាូរ៉ា ន់ ាហ ូណាន)់ 
tajam /ាចាុំា/ a  តុ: កាុំាបិត ុត pisau 

tajam (ពីមៅ ាចាុំា) 
tak /ាក/់ adv មទ: 

មយើង ិនចាុំាបេ់ត្រពួយបរ ភេុំាម ោះបញ្ហា មនាោះ kita 

tak perlu risau akan hal 

tersebut ( ីា ាក ់មពើរ(r)លូ រីមសាវ 
អាកាន់ ហល់ មទើរ(r)សឺប ុត) 

takdir /ាកឌ់ិរ(r)/ n វសនា: 
វសនាបនកុំាណតឲ់្យជួបថ្ែ ូរមនាោះ takdir 

telah mempertemukan 

pasangan itu (ាក់ឌីរ(r) មទើ ោះ 
ម ើ មពើរ(r)មទើ ូកាន់ ប៉ា សាង្គ៉ា ន់ ែុីទូ); 
menakdirkan   

/ម ើណាក់ឌិរ(r)កាន/់ v កុំាណត:់ 
ត្រពោះបនកុំាណត់រួេមហើយពីេុំាណងអា ហ៍ពិ ហ៍
មនោះ Tuhan sudah menakdirkan  

pernikahan ini (ទូហន់ ស ូែោះ 
ម ើណាក់ឌីរ(r)កាន ់មពើរ(r)នីកោះហន់ ែុីនី) 

takluk /ាក់លុក/ v ការេុោះេូល: ត្រពោះែងាមា ស ់

Diponegoro 
 ិនេង់េុោះេូលជា ួយនឹងឈ្លៃ ន នមទ 
pangeran Diponegoro tidak 

mau takluk pada penjajah 

(ប៉ា មង៉ារ៉ា ន់ ឌិប៉ាូមណហេូរ៉ា ូទីដាក់ ម៉ា ែ ូ ា ៃ   ប៉ា ដា 

មពើន េាេយោះ); 
menaklukkan   

/ម ើណាក់លុកកាន់/ v កមា ត:់ 
េុងបញ្ាប់គាត់បនកមា ត់សត្រតូវមដាយមជា ជ័យ 

akhirnya dia berhasil 

menaklukkan musuh 

(អាក់ហីរ(r)ញ៉ា  ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ហសុីល 

ម ើណាក់លុ កាន់  ូស ុោះ) 
taksi /ាក់សីុ/ n ាក់សីុ: 

 ជឍ ណឌ លទីត្រក ងអាេមៅែល់មដាយឡានាកស់ុ ី
pusat kota dapat dicapai 

dengan naik taksi (ពសូាត់ កូា 

ដាប៉ា ត់ ឌីចាថ្ប៉ា ែឺង្គ៉ា ន់ ថ្ណ ាក់សីុ) 

takut /ា ុត/ a ខ្ចៃ េ: 
គាត់ខ្ចៃ េមែើរមន ក់ឯងា ផ្ៃូវងងឹត dia takut 

berjalan sendirian di jalan 

yang gelap (ឌយី៉ា  ា ុត មបុើរ(r)ចាឡាន់ 
សិនឌីរីយ៉ា ន ឌី ចាឡាន់ យុុំាង មហា៉ា៊ីឡាប់ ) 

tali /ាលី/ n អខស: អខសអសបកមជើង tali 

sepatu (ាលី មសើប៉ា ទូ)
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taman /ាម៉ា ន/់ n សួនេារ: 
មកមងៗមលងកន ងសួនេារ anak-anak 

bermain di taman (អាណាក់-
អាណាក់ មបើរ(r)ម៉ា ែុីន ឌី ាម៉ា ន់) 

tamat /ាម៉ា ត់/ v េប:់ 
មរឿងភាពយនតមនាោះបនេប់មហើយ film itu 

sudah tamat (ឌីយ៉ា  ែុីទូ ស ូែោះ ាម៉ា ត់); 

menamatkan   

/ម ើណាម៉ា ត់កាន់/ v បញ្ាប:់ 
គាត់បនបញ្ាប់ការង្គរគាត់យ៉ា ងឆ្ងប់រហ័ស dia 

menamatkan pekerjaannya 

dengan cepat (ឌីយ៉ា  ម ើណាម៉ា ត់កាន់ 
មពើម ើរ(r)េាអានញ៉ា  មឌើង្គ៉ា ន់ េឺប៉ា ត់); 
tamatan /ាម៉ា ាន់/ n បញ្ាប់: 
គាត់បនបញ្ាប់ការឧតា សិកាពីសាោែ៏លបី dia 

tamatan perguruan tinggi 

ternama (ឌីយ៉ា  ាម៉ា ាន់ មពើរ(r)ហាូរូវ៉ា ន់ 
ទីងហាី មទើរ(r)ណាម៉ា ) 

tambah /ាុំាបោះ/ 1 v បូក; បអនថ : 
ត្របុំាបូកនឹងត្របុំា ួយមសមើរនឹងែប់ ួយ lima 

tambah enam sama dengan 

sebelas (លីម៉ា  ាុំាបោះ មែើណា  សាម៉ា  
ែឺង្គ៉ា ន់ មសើមបើ ោះ); 2 n បអនថ ; កាន់អត: 
កាន់អតលអ; កាន់អតថ្លៃ tambah baik, 

tambah mahal (ាុំាបោះ បែុីក, ាុំាបោះ  

ម៉ា ហល់); 3 v បកូ; បអនថ :  ួយបូក ួយ 

satu tambah satu (សាត់ទូ ាុំាបោះ 
សាទូ); 
menambahkan    

/ម ើណាុំាបោះ/ v បូក; អល : 
អល សេរមែើ បីឲ្យមនជាតិអផ្អ  tambahkan 

gula agar terasa manis (ាុំាបោះ  
ហាូឡា អាហេ រ(r) មតើរ៉ា សា ម៉ា និស(s)); 

tambahan /ាុំាបោះហន/់   
n បអនថ : ព័ត៌មនបអនថ  informasi 

tambahan (ែុិនហវូរ(r)ម៉ា សុ ីាុំាបហន់) 
tambang /ាុំាបុំាង/ n ជញ្ជងី: ជញ្ជីងមស 

tambang emas (ាុំាបុំាង អែម៉ា ស(់ស)); 

pertambangan    

/មពើរ(r)ាុំាបង្គ៉ា ន/់ n អរ៉ា: ត្រកសួងអរ៉ា និងថា ពល 

departemen pertambangan 

dan energi (មែប៉ា (r)មទើអ ៉ាន 
មពើរ(r)ាុំាបង្គ៉ា ន់ ដាន ់មែណឺរ(r)ហាី) 

tampak /ាុំាប៉ា ក/់ v 1 ម ើល: ម ើលា បងអួេ 
tampak dari balik jendela 

(ាុំាប៉ា ក់ ដារី បលិក េិនមែឡា); 2 ម ើលមៅ; 

ែូេជា: ែនកម ើលមៅសា ជាង ុន kamu 

tampak lebih langsing (កា  ូ
ាុំាប៉ា ក់ ម ើបិោះ ឡាុំាងសុិង)
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tampan /ាុំាប៉ា ន/់ a សង្គា : កនូត្រប សគាត់សង្គា  
anak lelakinya tampan (អាណាក់ 
ម ើឡា ីញ៉ា  ាុំាប៉ា ន់) 

tampil /ាុំាពីល/ v បង្គា ញ; សអ ាង: 
ែនកេមត្រ ៀងមនាោះសអ ាងមៅកន ងក មវិ្ ីពិពណ៌សិលបៈ 
penyanyi itu tampil dalam 

acara pagelaran seni (មពើញ៉ា ញ ី

ែុីទូ ាុំាពីល ដាឡាុំា អាចារ៉ា  ប៉ា មហាឡារ៉ា ន់ មសន)ី; 
menampilkan   

/ម ើណាុំាពីលកាន់/ v បង្គា ញ; 

penampilan /មពើណាុំាពីឡាន់/   
n ការបង្គា ញ: 
ការបង្គា ញរបស់គាត់ម្វើឲ្យទសសនិកជនសបាយរីករ
យ penampilannya memukau 

para penonton (មពើណាុំាពីលឡានញ់៉ា  
ម ើ ូមកាវ ប៉ា រ៉ា  មពើណុនតុន) 

tamu /ា /ូ n ម្្ៀវ: សូ មគារពឲ្យតថ្ ៃម្្ៀវ! 
hormatilah tamu! (ហូរ(r)ម៉ា ទី ោះ 
ា !ូ); 
bertamu /បឺរ(r)ា /ូ v ម្្ៀវ; 
េុោះសួរសុខទុកខ: ពុកកុំាពុងេុោះសួរសុខទុកខ 
ផ្រោះែនកជិតខ្ចង  
 

ayah sedang bertamu ke 

rumah tetangga (អាយ៉ាោះ សឺដាុំាង 
បឺរ(r)ា  ូម ើ រូ ៉ាោះ មតាុំាងហេ ) 

tanah /ាណោះ/ n ែ:ី ែីអែលមនជីជាតិ 
tanah yang subur (ាណោះ យុុំាង 
ស ូប ូរ(r)) 

tanam, menanam /ាណាុំា, ម ើណាណាុំា/ 
v ដាុំា: ែនកអត្រសដាុំាត្រសូវកន ងអត្រស petani 

menanam padi di sawah (មបុើាន ី
ម ុើណាណាុំា ប៉ា ឌី ឌិ សាវ៉ាោះ); 
tanaman /ាណាុំាម៉ា ន/់ n ដាុំា; 
មត្រសាេទឹក: មត្រសាេទឹកែុំាណាុំា menyiram 

tanaman (ម ុើញីរុុំា ាណាុំាម៉ា ន់) 
tancap /ាន់ចាប់/ v ចាក់េូល; មឈើ; 

-- gas /ាន់ចាប់ ហា ស់(s)/  

ឈ្លនមលើហា ស: 
មៅមពលមឃើញប៉ាូលីស 

ត្រក  មឆ្ងបៃន់បនឈ្លនមលើហា សយ៉ា ងរប័ស 
ketika melihat polisi, 

perampok tersebut langsung 

tancap gas 
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 (ម ើទីកា ម ើលីហត់ ប៉ាូលីសីុ ប៉ា រុុំាប៉ាុក មទើមសើប ុត 
ឡាុំាងស ុង ានចាប់ ហេ ស(់ស)); 

menancapkan    

/ម ើណាន់ចាប់កាន/់ v ែុុំា; ចាប:់ 
គាត់ែុុំាអែកមគាលឆ័ត្រតមៅជញ្ហជ ុំាង dia 

menancapkan paku payung ke 

dinding (ឌីយ៉ា  ម ើណាន់ចាប់កាន់ ប៉ា  ូ 
ប៉ា យុង ម ើ ឌិនឌិង) 

tanda /ានដា/ n សញ្ហា ; 
-- baca /ានដា បចា/  

 សញ្ហា សុំាគាល់សត្រមប់អាន: 
មោកត្រ ូកុំាពុងពនយល់ត្របម្ទៗសញ្ហា សុំាគាល់មៅកន ង
ឃ្ៃ  pak guru sedang 

menerangkan jenis-jenis 

tanda baca dalam kalimat (ប៉ា ក់ 
ហាូរូ សឺដាុំាង ម ើមនើរុុំាងកាន់ មជើនីស(ស) 

មជើនីស(ស) ានដា បចា ដាឡាុំា កាលីម៉ា ត់); 
-- tangan /ានដា ាង្គ៉ា ន់/  
ហតថមលខ្ច: រូបភាពហតថមលខ្ច foto 

bertanda tangan (ែុីនី ប ូកាន់ ានដា 

បចា សាយ៉ា ); 
-- terima /ានដា មទើរីម៉ា / វិក័យប័ត្រត: 
មតើខ្ ុំាអាេសុុំាវកិ័យប័ត្រតបនមទ? bisa saya 

minta tanda terima? (ប ៊ីសា សាយ៉ា  
 ិនា ានដា មតើរីម៉ា ?);  

 

bertanda /បឺរ(r)ានដា/  

v សញ្ហា ; 
menandatangani    

/ម ើណានដា ាុំាង្គ៉ា នី/ v េុោះហតថមលខ្ច: 
កីឡាករបល់រត់មនាោះបនេុោះហតថមលខ្ច
មលើអាវយឺតែនកគាុំាត្រទគាត់  
pesepak bola itu 

menandatangani kaus untuk 

para penggemarnya  

(មពើសឺប៉ា ក់ បូឡា ែុីទូ ម ើណានដាាង្គ៉ា នី 
កាែូស(ស) ែ ុនទុក ប៉ា រ៉ា  មពើងមហាើម៉ា រ(r)ញ៉ា ) 

tanding /ាន់ឌងិ/ n មសមើរ; ែូេ;  ូរ: 
េុំាម ោះមរឿងរត់ គាត់គាម ន ូរត្របអជងនឹងគាត់មទ 
dalam hal lari, dia tidak 

memiliki lawan tanding  

(ដាឡាុំា ហល់ ឡារ ីឌីយ៉ា  ទីដាក់ ម ើ  ីល ីី 
ឡាវ៉ា ន់ ាន់ឌិង); 

bertanding    

/មបើរ(r)ាន់ឌិង/ v ត្របកួត: 
ពួកមយើងពនាមពលបមញ្ាញផ្លិតផ្លលមីរបស់មយើង 
មត្រ ោះ ិនេង់ត្របកួតជា ួយត្រក  ហ ុនមនាោះ kami 

menunda peluncuran produk 

terbaru kami karena tidak 

ingin bertanding dengan 

perusahaan itu 
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(កា  ីម ើនុនដា មពើរីលីសាន់ ត្របូឌុ  មទើរ(r)បរូ 
កា  ីកាមរីណា ទីដាក់ ែុីងិន បឺរ(r)ាន់ឌិង 
មឌើង្គ៉ា ន់ មពើរូសាហអាន ែុីទូ); 
pertandingan    

/មពើរ(r) ាន់ឌីង្គ៉ា ន/់ n ត្របកួត: 
ត្របកួតរវងត្រក  រុំាងពីរ pertandingan 

antara dua kesebelasan 

(មបុើរ(រ)ាន់ឌីង្គ៉ា ន់ អាន់ារ៉ា  ឌូវ៉ា  
មកើមសើមបើឡាសាន់); 
tandingan /ានឌ់ិង្គ៉ា ន់/   
n  ូរត្របកួតត្របអជង: កុុំាបរ ភែី 
គាត់ ិនអ នថ្ែ ូរត្របកួតត្របអជងែនកមទ jangan 

khawatir, dia bukan 

tandinganmu (េាង្គ៉ា ន់ ខ្ចវ៉ា ទីរ(r) 

ឌីយ៉ា  ប ូកាន់ ានឌ់ីង្គ៉ា ន់ ូ) 
tanduk /ានឌ់ុក/ n អសនង: 

ត្រ នជាមត្រេើនសុំាមៅេង់បនអសនងរមសមត្រ ោះវមន
តថ្ ៃខពស់ banyak pemburu 

mengincar tanduk badak 

karena bernilai tinggi (បញ៉ា ក់ 
មពើ បរូ ម ើងិនចារ(r) ាន់ឌុ  បដាក់ កាមរីណា 

បឺរ(r)នីថ្  ទិងហាី) 

tandus /ាន់ឌុស(s)/ a គាម នជីជាតិ: 
ែីគាម នជីជាតិ tanah tandus (ាណោះ 
ាន់ឌុស(ស)) 

tang /ាុំាង/ n បមនាត ង: បមនាត ងមសារ tang 

kunci (ាុំាង  ុនជី) 
tangan /ាង្គ៉ា ន់/ n ថ្ែ: 

ថ្ែខ្ចងសាា ុំាខ្ចៃ ុំាងជាងថ្ែខ្ចងមឆវង tangan 

kanan lebih kuat daripada 

tangan kiri (ាង្គ៉ា ន់ កាណាន់ ម ើប  ោះ 
 ូវ៉ា មតើ ដារីប៉ា ដា ាង្គ៉ា ន់  ីរ)ី; 
-- besi /ាុំាង្គ៉ា ន់ មប ៊ីសុ/ី ថ្ែអែក: 
ែនកមនែុំាណាេមនាោះមនមឈ្លម ោះមៅមត្រៅថាកណាា ប់
ថ្ែអែក penguasa itu memiliki 

julukan Si Tangan Besi (មពើងវូ៉ា សា 

ែុីទូ ម ើ  ីលី ី ជូលូកាន់ សុ ីាង្គ៉ា ន់ មបើសុ)ី; 
-- kanan /ាុំាង្គ៉ា ន់ កាណាន/់ 1 ថ្ែសាា ុំា: 
គាត់ពរកូនគាត់មដាយថ្ែសាា ុំា មហើយថ្ែមឆវង
កាន់របស់របរទិញ dia menggendong 

anaknya dengan tangan 

kanannya dan membawa 

belanjaan dengan tangan 

kirinya (ឌយី៉ា  ម ើងមហានែុង អាណាកញ់៉ា  
មឌើង្គ៉ា ន់ ាុំាង្គ៉ា ន់ កាណាន់ញ៉ា  ដាន ់ម ើ បវ៉ា  
បឺឡានេាអាន មឌើង្គ៉ា ន់ ាង្គ៉ា ន់  ីរីញ៉ា ); 
2 មសនាថ្ែសាា ុំា: 
គាត់កាៃ យជាមសនាថ្ែសាា ុំា ស្ទនតីមន ក់មនាោះែប់ឆ្ងន ុំា dia 

menjadi tangan kanan pejabat 

itu selama sepuluh tahun (ឌយី៉ា  
 ិនេាឌិ ាុំាង្គ៉ា ន់ កាណាន់ មពើេាបត់ ែុីទូ 
សឺឡាម៉ា  សឺពូលុោះាហ ុន);
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-- kosong    

/ាុំាង្គ៉ា ន់ កូសុង/ ថ្ែទមទរ: 
ពួកម ត្រត ប់ កវញិមដាយថ្ែទមទរ mereka 

pulang dengan tangan kosong 

(ម ើមរកា ពូឡាុំាង មឌើង្គ៉ា ន់ ាុំាង្គ៉ា ន់ កូសុង); 
-- terbuka   

/ាុំាង្គ៉ា ន់ មទើរ(r)ប ូកា/ រីករយ: 
ត្រ ួសារគាត់សាវ   ន៍ការ កែល់របស់ពួកខ្ ុំាមដាយរីក
រយ keluarganya menyambut 

kedatangan kami dengan 

tangan terbuka (ម ើលូវ៉ា រ(r)ហេ ញ៉ា  
ម ើញ ុំាប ុត ម ើដាាង្គ៉ា ន់ កា ី មឌើង្គ៉ា ន់ ាង្គ៉ា ន់ 
មទើរ(r)ប ូកា); 

menangani /ម ើណាង្គ៉ា នី/   
v មដាោះត្រសាយ: ា  ុំានិតែនក 
មទើគាត់អាេមដាោះត្រសាយបញ្ហា មនាោះបនមទ? 

apakah menurutmu dia dapat 

menangani masalah itu? 

(អាប៉ា កោះ ម ើនូរុត ូ ឌីយ៉ា  ដាប៉ា ត់ ម ើណាង្គ៉ា នី                
ម៉ា សា ោះ ែុីទូ) 

tangga /ាុំាងហា / n ជមណឌ ើរ 
ជមណឌ ើរពួកខ្ ុំាត្រតូវបនែនកជិតខ្ចងខាីមហើយ 

tangga kami dipinjam oleh 

tetangga (ាុំាងហេ  កា ី ឌពិីនេាុំា ែូមលោះ 
មទើាុំាងហេ ); 
-- lipat /ាុំាងហា  លីប៉ា ត់/  
ជមណឌ ើរបត់: ពុកទុកជមណឌ ើរបត់មៅកន ងឃ្ៃ ុំាង 

ayah menyimpan tangga lipat  

di dalam gudang (អាយ៉ាោះ ម ើញិ ប៉ា ន់់ 
ាុំាងហេ  លីប៉ា ត់ ឌិ ដាឡាុំា ហាូដាុំាង); 
-- nada /ាុំាងហា  ណាដា/ បមញ្ាញសម ៃង: 
បអូនកុំាពុងមរៀនបមញ្ាញសម ៃងមត្រេៀង adik 

sedang mempelajari tangga 

nada diatonis (អាឌិ  សឺដាុំាង 
ម ើ មពើឡាេារី ាុំាងហេ  ណាដា ឌីយ៉ា តូនីស) 

1tanggal /ាុំាងហេ ល/់ n កាលបរិមេេទ; ថ្លាអខឆ្ងន ុំា: 
ថ្លាអខឆ្ងន ុំាកុំាមណើត tanggal lahir 

(ាុំាងហេ ល ់ឡាហីរ(r)); 

penanggalan   

/មពើណាុំាងហា ឡាន់/ n 1 ត្របតិទិន: ត្របតិទិនជាវ  
penanggalan Jawa 

(មពើណាុំាងហេ ឡាន់ េាវ៉ា ); 
2 ការដាក់កាលបរិមេេទ: 
មនកុំាហុសឆាងមៅកន ងការដាក់កាលបរិមេេទមលើត្រកដា
សរុំាងមនាោះ terdapat kesalahan 

dalam penanggalan berkas-

berkas itu (មទើរ(r)ដាប៉ា ត់ ម ើសា ោះហន់ 
ដាឡាុំា មពើណាងហេ ឡាន់ បឺរ(r)កាស់(ស) 

បឺរ(r)កាស់(ស) ែុីទូ) 

tertanggal    

/មទើរ(r)ាុំាងហា ល/់ v បនដាក់កាលបរិមេេទ: 
មៅអផ្នកខ្ចងមលើសុំាបុត្រតមនាោះ 
បនដាក់កាលបរិមេេទថ្លាទី១៣្នូ 
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pada bagian atas surat 

tersebut tertanggal 13 

Desember (ប៉ា ដា បហាីយ៉ា ន អាាស់(ស) 

ស ូរ៉ា ត់ មទើរ(r)សឺប ុត មទើរ(r)ាុំាងហេ ល ់

ទីហេ បឺឡាស់(ស) ែសិ បឺរ(r)) 

2tanggal /ាុំាងហា ល/់ v ធាៃ ក់; បក:់ 
ម្មញគាត់បក់ giginya tanggal 

(ហាហីាីញ៉ា  ាុំាងហេ ល)់; 

menanggalkan /ម ើណាុំាងហា ល់កាន់/  
v ែកមេញ; យក: គាត់យកអវ៉ានាគាត់ 
មហើយដាក់វមលើទ ូdia menanggalkan 

kacamatanya dan 

menaruhnya di atas lemari 

(ឌីយ៉ា  ម ើណាុំាងហា ល់កាន់ កាចាម៉ា ាញ៉ា  ដាន ់
ម ើណារុោះញ៉ា  ឌិ អាាស់  ឺម៉ា រី) 

tanggap, tanggapan    

/ាុំាងហេ ប់, ាុំាងហេ ប់ប៉ា ន/់ n មឆៃើយតប; 
េម ៃើយ: មឆៃើយតបជាវជិជមន tanggapan 

positif (ាុំាងហេ ប៉ា ន់ ប៉ាូសុីទិវ) 
1tangguh /ាុំាងហា ោះ/ v ពនាមពល; 

menangguhkan /ម ើណាុំាងហា ោះកាន់/  
v ពនាមពល: 
គាត់ពនាមពលមេញែុំាមណើរមៅហូ ង់  
dia menangguhkan 

keberangkatannya ke Belanda  

 

(ឌីយ៉ា  ម ើណាុំាងហា ោះកាន ់ម ើបឺរុុំាងកាាន់ញ៉ា  ម ើ 
បឺឡាន់ដា) 

2tangguh /ាុំាងហា ោះ/ a រឹងមុំា: 
គាត់ជានារីអែលរឹងមុំា dia seorang 

wanita yang tangguh (ឌីយ៉ា  
សឺែូរុុំាង វ៉ា នីា យុុំាង ាុំាងហា ោះ) 

tanggulang, menanggulangi    

/ម ើណាុំាងហាូឡាង/ី v 1 ទប់សាេ ត់; ត្រ ប់ត្រ ង: 
ទប់សាេ ត់មត្រគាោះទឹកជុំានន់ menanggulangi 

bahaya banjir (ម ើណាុំាងហាូឡាងី 
បហយ៉ា  បន់ជីរ(r)); 2 មដាោះត្រសាយ: 
ទប់សាេ ត់ភាពត្រជួលមត្រជើ របស់យុវវ័យ 

menanggulangi kenakalan 

remaja (ម ើណាុំាងហា លឡាងី ម ើណាកាឡាន់ 
មរម៉ា េា) 

tanggung /ាុំាងហា ង/ v ទទួលបន; ស ូត្ររុំា; 
menanggung /ម ើណាុំាងហា ង/  
v ទទួលបន; ស ូត្ររុំា: 
គាត់ ិនអាេស ូត្ររុំានឹងបនរ ក្ាន់្ារមនាោះមទ ia 

tidak sanggup menanggung 

beban berat itu (ែុីយ៉ា  ទីដាក់  
សាងហា ប ម ើណាុំាងហា ង មបបន់ បឺរ៉ា ត់ ែុទីូ); 
tanggungan    

/ាុំាងហាូង្គ៉ា ន់/  n ទុំានួលខុសត្រតូវ: 
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មកមងអែល ិនរន់មពញវ័យ 

មៅកន ងទុំានួលខុសត្រតូវឳពុកមា យ anak yang 

belum dewasa masih dalam 

tanggungan orang tua (អាណាក់ 
យុុំាង បឺលុ  មែវ៉ា សា ម៉ា សុីោះ ដាឡាុំា ាុំាងហាងូ្គ៉ា ន់ 
ែូរុុំាង ទូវ៉ា ) 

tanggung jawab /ាុំាងហា ង ចាវ៉ា ប់/   
n ទុំានួលខុសត្រតូវ: គាត់មនទុំានួលខុសត្រតូវខពស់ 

dia memiliki tanggung jawab 

yang besar (ឌយុីុំា ម ុើ ីលី ី ាុំាងហា ង 
ចាវ៉ា ប់ យុុំាង អបសារ(r)); 

bertanggung jawab /បឺរ(r) 
ាុំាងហា ងចាវ៉ា ប់/ v ទុំានួលខុសត្រតូវ: 
ឳពុកមនទុំានួលខុសត្រតូវត្រ ប់យ៉ា ង ayah 

bertanggung jawab atas 

segalanya (អាយ៉ាោះ មបើរ(r)ាុំាងហា ង 
ចាវ៉ា ប់ អាាស់(s) មសើហេ ឡាញ៉ា ) 

tangis, menangis /ាងិស, ម ើណាងិស/  

v យុំា: កូនមកមងអាេត្រត ឹអតយុំា bayi hanya 

bisa menangis (បយី ហញ៉ា  ប ៊ីសា 

ម ុើណាងីស(s)) 

tangkai /ាុំាងថ្ក/ n ទង:  
មៅមនទងជាប់នឹងអផ្ៃមប៉ា  មនាោះ masih ada 

tangkai pada buah apel itu 

(ម៉ា សុិោះ អាដា ាុំាងថ្ក ប៉ា ដា ប ូវ៉ាហ អាមពើល 

ែុីទូ) 

tangkal, menangkal  

/ម ើណាុំាងកាល់/ v មជៀសវង; មជៀសផ្ុត: 
មយើង ិនអាេមជៀសផ្ុតពីមត្រគាោះថាន ក់បនមទ kita 

tidak dapat menangkal  

bencana ( ីា ទីដាក់ ដាប៉ា ត់ 
ម ើណាុំាងកាល់ បិនចាណា) 

tangkap, menangkap   

/ាុំាងកាប់,ម ើណាុំាងកាប/់ v ចាប:់ 
គាត់ពូអកចាប់បល់ណាស់ dia pandai 

menangkap bola (ឌីយ៉ា  ប៉ា ន់ថ្ែ 
ម ុើណាុំាងកាប ់បូឡា); 

tangkapan /ាុំាងកាប៉ា ន់/់ n ចាប:់ 
មនសាទចាប់ត្រតី tangkapan pancing 

(ាុំាងកាប៉ា ន់់ ប៉ា ន់ជិង); 
tertangkap   

/មទើរ(r)ាុំាងកាប់/ v ចាប់បន: 
ជនមលមើសកន ងែុំាមពើឃ្តក មមនាោះ ិនរន់ចាប់បន
មៅម ើយមទ pelaku pembunuhan 

itu belum tertangkap (មពើឡា ូ 
មពើ ប ូនូហន់ ែុទីូ បឺលុ  មទើរ(r)ាុំាងកាប់) 

tangkar, penangkaran   

/មពើណាុំាងការ៉ា ន/់ n ការបង្គេ ត់ពូជ; ការេិញ្ាឹ :  
ពួកម ទសសនាការេិញ្ាឹ ត្រតីែអណា ង mereka 

mengunjungi penangkaran 

ikan lele (ម ើមរកា ម ើងុនជូងី មពើណាុំាងការ៉ា ន់ 
ែុីកាន់ ម ម )
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tangkas /ាុំាងកាស(់s)/ a យ៉ា ងឆ្ងប់រហ័ស: 
គាត់ចាប់បល់បនយ៉ា ងឆ្ងប់រហ័ស dia 

menangkap bola itu dengan 

tangkas (ឌីយ៉ា  ម ើណាុំាងកាប់ បឡូា ែុីទ ូ
មឌើង្គ៉ា ន់ ាុំាងកាស(់ស)); 

ketangkasan    

/ម ើាុំាងកាសាន/់ n ភាពរហ័សរហួន: ភាពឆ្ងៃ តថ្វ 
និង ភាពរហ័សរហួនរបស់សិសស 
នឹងត្រតូវបនមកាតសរមសើរ kecerdasan 

dan ketangkasan siswa akan 

diuji (ម ើេឺរ(r)ដាសាន់ ដាន ់ម ើាុំាងកាសាន់ 
សុីសាវ  អាកាន់ ឌិែ ូជី) 

tangki /ាុំាង /ី n ្ងុ: ្ងុសាុំាង tangki 

bensin (ាុំាង ី បិនសុិន) 
tangkis, menangkis    

/ម ើណាុំាង ីស(s)/ v ត្របឆ្ងុំាងនងឹ; តបត: 
ថ្ែគាត់របួសមដាយសារអតតបតនឹងត្រក  មចាបៃន ់
tangannya terluka saat 

menangkis serangan 

perampok (ាង្គ៉ា នញ់៉ា  មទើរ(r)លូកា 

សាអាត់ ម ើណាុំាង ីស(ស) សឺរ៉ា ង្គ៉ា ន់ មពើរុុំាប៉ាុក) 
tani /ាន/ី n កសិក ម: 

របរកសិក មចាប់មផ្ឌើ ត្រតូវ នុសសមន មបោះបង់មចាលប 
នាិេ ាងៗ usaha tani mulai 

ditinggalkan oleh orang-

orang (ែ ូសាហ ាន ី ូថ្  ឌិទិងហេ លក់ាន់ 
ែូមលោះ ែូរុុំាង-ែូរុុំាង); 

bertani /មបើរ(r)ាន/ី v កសិក ម: 
កសិក មា អបប្ មជាតិ  bertani 

tradisional (បឺរ(r)ានី ត្រាឌីសយូណាល់); 

pertanian /មពើរ(r)ានីយ៉ា ន/   
n កសិក ម: កសិក មត្រទង់ត្ររយតូេ 
pertanian rakyat (មពើរ(r)ានីយ៉ា ន 
រ៉ា ក់យ៉ា ត់); កសិក មត្រទង់ត្ររយតូេ 
pertanian menetap 

(មពើរ(r)ានីយ៉ា ន ម ើមនើាប់); 

petani /មពើាន/ី n កសិករ: កសិករត្រតឹ ត្រតូវ 
petani berdasi (មពើានី បឺរ(r)ដាសីុ) 

tanjak, menanjak    

/ម ើណាន់េាក់/ v 1 ម ើង: 
គាត់ចាប់មផ្ឌើ មឌើរមត្រកាកម ើង dia melalui 

jalan yang menanjak (ឌីយ៉ា  
ម ើឡាលូវ ីេាឡាន់ យុុំាង ម ើណានេ់ាក់); 
2 មកើនម ើង; ត្របមសើរម ើង: ប៉ាុនាម នឆ្ងន ុំាមនោះ 
ការង្គរគាត់កាន់អតត្របមសើរម ើង beberapa 

tahun ini karirnya terus 

menanjak (បឺបឺរ៉ា ប៉ា  ាហ ុន ែុីនី 
ការីរ(r)ញ៉ា  មទើរុស ម ើណាន់េាក់); 
tanjakan /ានេ់ាកាន/់ n ការម ើង: 
ការម ើងមនាោះត្រតូវឆៃងកាត់នូវការលុំាបក tan-

jakan itu dilaluinya dengan 

susah payah (ាន់េាកាន់ ែុីទូ 
ឌិឡាលូវញី៉ា  មឌើង្គ៉ា ន់ ស ូសោះ ប៉ា យ៉ាោះ)
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tanjung /ាមនើជុង/ n មត្រជាយ: 
មៅតុំាបន់មត្រជាយភា មត្រេើនត្រតូវបនយកម្វើជាកអនៃង
មទសេរណ៍ daerah tanjung banyak 

dijadikan sebagai tempat 

wisata (ដាមែរ៉ាោះ ាន់ជុង បញ៉ា ក់ 
ឌិេាឌិកាន់ សឺបថ្ហា តឹ ប៉ា ត់ វសីាា) 

tanpa /ាន់ប៉ា / adv មដាយគាម ន: 
គាត់ កមដាយគាម នថ្ែ ូរមៅកន ងពិ្ីជប់មលៀងមនាោះ 
dia datang tanpa pasangan ke 

pesta itu (ឌីយ៉ា  ដាាុំាង ាន់ប៉ា  ប៉ា សាង្គ៉ា ន់ 
ម ើ អពសាត  ែុីទូ) 

tantang, menantang    

/ម ើណាន់ាុំាង/ v ត្របឆ្ងុំាង; ត្របឈ ; ជុំារស់: 
មកមងមនាោះជុំារស់សិសសេបងវ មឌើ បីត្របយុទធគាន  
anak itu menantang seniornya 

untuk berkelahi (អាណាក់ ែុីទូ 
ម ើណាន់ាុំាង មសនីយ៉ារ(r)ញ៉ា  ែ ុនទុក 
បឺរ(r)ម ើឡាហុី); 
penantang    

/មពើណាន់ាុំាង/ n ែនកត្របឆ្ងុំាង:  
គាត់មឌើរតួជាែនកត្របឆ្ងុំាងមៅកន ងត្របកួតមនោះ dia 

bertindak sebagai penantang 

dalam pertandingan ini (ឌយី៉ា  
បឺរ(r)ទិនដាក់ សឺបថ្ហា មពើណាន់ាុំាង ដាឡាុំា 
មពើរ(r)ាន់ឌីង្គ៉ា ន់ ែុីនី); 
tantangan    

/ាន់ាុំាង្គ៉ា ន់/  n ឧបស ា:  

ការលុំាបកជាឧបស ាមឌើ បីអាេម្វើឲ្យបនកាន់អតត្រប
មសើរម ើង kesulitan merupakan 

tantangan untuk bisa lebih  

baik lagi (ម ើស ូលីាន់ ម ើរូប៉ា កាន់ 
ាន់ាង្គ៉ា ន់ ែ ុនទុក ប ៊ីសា មលើប  ោះ បែុី  ឡាហា)ី 

tanya /ាញ៉ា / n សួរ: កុុំាសួរថាមហតុែវី 
jangan tanya kenapa (េាង្គ៉ា ន ់
ាញ៉ា  ម ើណាប៉ា ); 
bertanya /បឺរ(r)ាញ៉ា / v សួរ: 
គាត់សួរពីរមបៀបែូរលុយ dia bertanya 

tentang cara menukar uang 

(ឌីយ៉ា  មបើរ(រ)ាញ៉ា  តិនាុំាង ចារ៉ា  ម ុើនូការ(រ) 
ែ ូវុុំាង); 
mempertanyakan   

/ម ើ មពើរ(r)ាញ៉ា កាន/់ v សួរសុំាណួរ: 
សួរសុំាណួរពីបញ្ហា  mempertanyakan  

masalah (ម ើ មពើរ(r)ាញ៉ា កាន់ 
ម៉ា សា ោះ); 
menanyakan    

/ម ើណាញ៉ា កាន/់ v សួរ; 
pertanyaan  

/មពើរ(r) ាញ៉ា អាន/ n សុំានួរ: 
ខ្ ុំាសាា ប់សុំាណួរគាត់ែត់បន 
aku tidak dapat 

mendengarkan pertanyaannya 

(អា  ូទីដាក់ ដាប៉ា ត់ ម ុើនែឺង្គ៉ា រ(រ))
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taplak /ាបៃ ក/់ n ទូសម ៃៀកបុំា ក់: 
អ ៉ាទិញទូសម ៃៀកបុំា ក់មៅផ្ារ ibu 

membeli taplak di pasar (ែុីប  ូ
ម ើ បឺល ីាប៉ាៃ ក់ ឌិ ប៉ា សារ(r)) 

tara, setara /មសើារ៉ា / n ស មត្រតគាន ; 
មសមើរគាន : 
កមៃ ុំាងអែលបមញ្ាញត្រតូវអតស មត្រតគាន នឹងលទធផ្លរ 
បស់វ tenaga yang dikeluarkan  

harus setara dengan hasilnya  

(មទើណាហេ  យុុំាង ឌិម ើលូវ៉ា រ(r)កាន ់
ហរុស(ស) មសើារ៉ា  មឌើង្គ៉ា ន់ ហសុីលញ៉ា ) 

tari /ារី/ n រុំា: បអនូមរៀនរុំាមៅកន ងសរូឌិមយ adik 

belajar tari di sanggar (អាឌ ិ 
បឺឡាេារ(r) ារី ឌិ សាុំាងហេ រ(r)); 

menari /ម ើណារី/ v រុំា: 
បអូនត្រសីរុំារបុំាថ្េប៉ាុងកន ងក មវិ្ ីពពីណ៌សិលបៈ adik 

menari jaipong dalam acara 

pergelaran seni (អាឌិ  ម ើណារី 
ថ្េយប៉ាុង ដាឡាុំា អាចារ៉ា  ប៉ា មហាើឡារ៉ា ន់ សឺន)ី; 
penari /មពើណារី/ n ែនករបុំា: 
នារីមន ក់មនាោះម្វើការជាែនករបុំា wanita itu  

bekerja sebagai penari (វ៉ា នាី 

ែុីទូ បឺម ើរ(r)េា សឺបថ្ហា មពើណារី); 

tarian /ារីយ៉ា ន/ n របុំា: 
បអូនមរៀនរុំារបុំាបុរណមៅកន ងសរូឌិមយ adik 

belajar tarian tradisional di 

sanggar (អាឌិ  បឺឡាេារ(r) ារីយ៉ា ន 
ត្រាឌិសយូណាល់ ឌិ សាុំាហេ រ(r)) 

tarik /ារិក/ v រញ: គាត់រញរវ រ ia 

menarik pintu (ែុយី៉ា  ម ើណារិ  
ពិនទូ); 
-- suara  

/ារិក ស ូវ៉ា រ៉ា / មត្រេៀងេមត្រ ៀង:  
គាត់សបាយរីករយណាស់កន ងការសិកាខ្ចងអផ្នក 
មត្រេៀងេមត្រ ៀង dia sangat senang 

mempelajari bidang tarik 

suara (ឌីយ៉ា  សាង្គ៉ា ត់ សឺណាុំាង 
ម ើ មពើឡាេារី ប ៊ីដាុំាង ារី  ស ូវ៉ា រ៉ា ); 
menarik /ម ើណារិក/ v 1 រញ: 
រញអខស menarik tali (ម ុើណារិក 
ាលី); 2 រញ; ែក: 
ែតិលិជនែកលុយពី្នាគារ nasabah 

menarik uang dari bank 

(ណាសាបោះ ម ុើណារិក ែ ូវុុំាង ដារី បុំាង); 
tertarik /មទើរ(r)ារិក/ v ចាប់អារ មណ៍: 
គាត់ចាប់អារ មណ៍មលើនារីមន ក់មនាោះ dia 

tertarik pada gadis itu (ឌីយ៉ា  
មទើរ(r)ារិ  ប៉ា ដា ហេ ឌិស(ស) ែុីទូ)
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taring /ារិង/ n េងេ ូ: 
ឆ្ងម មនាោះបមញ្ាញេងេូ មពលខឹង kucing itu 

menunjukkan taringnya saat 

marah ( ូជិង ែុីទូ ម ើននុជុកកាន់ ារិងញ៉ា  
សាអាត់ ម៉ា រ៉ាោះ) 

taruh, bertaruh    

/មបើរ(r)ារុោះ/ v ភាន ល:់  
គាត់ភាន ល់ថាត្រក  បល់អែលគាត់េូលេិតតនឹងឈនោះកន 
ងការត្របកួត dia bertaruh tim bola  

kesayangannya akan menang  

dalam pertandingan (ឌីយ៉ា  
បឺរ(r)ារុោះ ទី  បូឡា ម ើសាយ៉ា ង្គ៉ា ន់ញ៉ា  អាកាន ់
ម ើណាុំាង ដាឡាុំា មពើរ(r)ាន់ឌីង្គ៉ា ន់); 
mempertaruhkan    

/ម ើ មពើរ(r)ារុោះកាន់/  v ភាន ល:់ 
គាត់ភាន ល់ដាក់ជីវតិ dia 

mempertaruhkan nyawanya 

(ឌីយ៉ា  ម ើ មពើរ(r)ារុោះកាន់ ញ៉ា វ៉ា ញ៉ា ); 
menaruh /ារុោះ,ម ើណារុោះ/ v ទុក; 
មលើក; 
taruhan /ារូហន/់ n ការភាន ល:់ 
ត្រប សៗមនាោះចាញ់កន ងការភាន ល់បល់ laki-laki 

itu kalah dalam taruhan bola  

(ឡា ី-ឡា ី ែុីទូ កា ោះ ដាឡាុំា ារូហន់ 
បូឡា ) 

tas  /ាស់(s)/  n កាបូប: កាបូបថ្ែ tas 

tangan (ាស់(s) ាង្គ៉ា ន់); 
-- belanja  

/ាស់(s) បឺឡានេា/ កាបូបទិញឥវ៉ា ន:់ 
មពលមនោះកុំាពុងអតផ្សពវផ្ាយការមត្របើត្របស់កាបូបទិ
ញឥវ៉ា ន់អែលមនម្វើពីត្រកណាត់ saat ini  

sedang dikampanyekan  

penggunaan tas belanja 

berbahan kain (សាអាត់ ែុីនី សឺដាុំាង 
ឌិកាុំាប៉ា មញើកាន់ មពើងហាូណាអាន់ ាស់(ស) 

បឺឡាន់េា បឺរ(r)បហន់ កាែុីន); 
-- gendong  

/ាស់(s) មហានែុង/ កាបូបសាព យ: 
បអូនេូលេិតតកាបបូសាព យជាង adik lebih 

senang menggunakan tas 

gendong (អាឌិ  មលើប  ោះ សឺណាុំាង 
ម ើងហាូណាកាន់ ាស់(ស) អហានែុង) 

tata /ាា/ n លុំាដាប់; ត្របព័នធ: 
ត្របព័នធត្រ ប់ត្រ ងផ្ារមៅតុំាបន់មនោះមៅអតត្រតូវការអកល
 អរ tata kelola pasar di daerah 

ini masih harus diperbaiki 

(ាា ម ើ ូឡា ប៉ា សារ(r) ឌិ ដាមែរ៉ាោះ ែុីនី 
ម៉ា សុីោះ ហរុស(ស) ឌិមពើរ(r)បែុី ី); 
-- bahasa /ាា បហសា/   

n មវយយករណ៍: ពួកម កុំាពុងមរៀនមវយយករណ៍ 
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mereka sedang mempelajari 

ilmu tata bahasa (ម ើមរកា សឺដាុំាង 
ម ើ មពើឡាេារី ែុីល ូ ាា បហសា); 

-- boga /ាា បូកា/ ម្វើ ាូប: 
គាត់ចាប់យកជុំានាញម្វើ ាូបកន ងមពលសិកា dia 

menekuni bidang tata boga 

semasa kuliahnya (ឌីយ៉ា  ម ើមនើ នូី 
ប ៊ីដាុំាង ាា បូហេ  សឺម៉ា សា  ូលីយ៉ាោះញ៉ា ); 
-- busana /ាា ប សូាណា/   

រេនា ៉ាូតសម ៃៀកបុំា ក:់ 
 ិតត្កាិខ្ ុំាសិកាជុំានាញរេនា ៉ាូតសម ៃៀកបុំា ក់ 
teman saya kuliah di jurusan 

tata busana (មទើម៉ា ន់ សាយ៉ា   ូលីយ៉ាោះ ឌិ 
ជូរូសាន់ ាា ប ូសាណា); 

-- cara /ាា ចារ៉ា / រមបៀប: 
ម៉ា ក់កុំាពុងពនយល់ពីរមបៀបមត្របើត្របស់ម៉ា សុីនមែរឲ្យបង
ត្រប សយល់ ibu sedang 

menjelaskan tata cara 

menggunakan mesin jahit 

pada kakak (ែុីប ូ សឺដាុំាង  ិនមជើឡាសាេ ន់ 
ាា ចារ៉ា  ម ើងហាូណាកាន់ ម ើសុិន េាហុីត 
ប៉ា ដា កាកាក់); 
-- kota /ាា កូា/ រេនាបទទីត្រក ង: 
រេនាបទទីត្រក ងតុំាបន់មនោះមនរមបៀបរបរយណាស់  

tata kota daerah ini sangat 

rapi (ាា កូា ដាមែរ៉ាោះ ែុីនី សាង្គ៉ា ត់ រ៉ា ពី); 

-- krama /ាា ត្រកាម៉ា / កិរិយ: 
មយើងត្រតូវមរៀនពីកិរិយឲ្យបនលអ kita harus 

belajar tata krama yang baik 

( ីា ហរុស(ស) បឺឡាេារ(r) ាា ត្រកាម៉ា  
យុុំាង បែុី ); 
-- rias /ាា រីយ៉ា ស(់s)/ សមអ ង: 
 ីងកុំាពុងចាប់យកជុំានាញសមអ ង bibi 

sedang menekuni bidang tata 

rias (ប ៊ីប ៊ី សឺដាុំាង ម ើមនើ ូនី ប ៊ីដាុំាង ាា 

រីយ៉ា ស(់ស)); 

-- surya /ាា ស ូរ(r)យ៉ា / ត្របព័នធសឡូា: 
បអូនមរៀនវជិាជ ត្របប័នធសូឡាមៅកន ងថាន ក់ adik 

mempelajari ilmu tata surya 

di sekolah (អាឌិ  ម ើ មពើឡាេារី ែុលី  ូ
ាា ស ូរ(r)យ៉ា  ឌិ សឺកូ ោះ); 
-- tertib /ាា មទើរ(r)ទីប/ េាប:់ 
មយើងត្រតូវអតមគារពេាប់េរេរណ៍ kita harus 

mematuhi tata tertib lalu 

lintas ( ីា ហរុស(ស) ម ើម៉ា ទូហី ាា 

មទើរ(r)ទិប ឡាល ូលិនាស(់ស)); 

menata /ម ើណាា/ v មរៀបេុំា: 
ម៉ា ក់កុំាពុងមរៀបេុំាតុញុំាបយ ibu sedang 

menata meja makan (ែុីប ូ សឺដាុំាង 
ម ើណាា ម េា ម៉ា កាន់); 
penata /មពើណាា/ n ែនកមរៀបេុំា:
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ែនកមរៀបេុំាបនរប់មនាោះកុំាពុង ិតយ៉ា ងលអិតលអន់អផ្នការ
បៃង់បនរបជ់ប់មលៀង penata ruangan 

itu sedang serius memikirkan 

rencana tata ruang pesta 

(មពើណាា រូវ៉ា ង្គ៉ា ន់ ែុីទូ សឺដាុំាង សឺរីយុស(ស) 

ម ើ ី ីរ(r)កាន ់មរនចាណា ាា រូវ៉ា ង អប៉ាសាត ); 
tertata /មទើរ(r)ាា/ n បនមរៀបេុំា: 
បនរប់មនោះបនមរៀបេុំាមនរមបៀបរបរយណាស់  

ruangan ini sangat tertata 

rapi (រូវ៉ា ង្គ៉ា ន់ ែុីនី សាង្គ៉ា ត់ មទើរ(r)ាា រ៉ា ពី) 
tatap /ាាប់/ v ស ៃឹងម ើល: 

ស ៃឹងម ើលអកវអ្នកឲ្យេាស់ 
មនាោះែនកនឹងមឃើញភាពមសាម ោះត្រតង់ tatap 

matanya lekat-lekat, maka 

akan kamu temukan kejujuran 

(ាាប់ ម៉ា ាញ៉ា  មលើកាត់-មលើកាត់ ម៉ា កា 

អាកាន់ កា  ូមទើ ូកាន់ ម ើជូជូរ៉ា ន់); 
-- muka /ាាប់  ូកា/ ផ្ទរ ល់ ុខ: 
ែនករុំាងពីរមនាោះបនមរៀបេុំាកិេាត្របជុុំាផ្ទរ ល់ ុខមៅកន ង
បនរប់សមា ត់ kedua orang itu 

mengadakan pertemuan tatap 

muka di ruang rahasia (ម ើឌវូ៉ា  
ែូរុុំាង ែុីទូ ម ើង្គ៉ា ដាកាន់ មពើរ(r)មទើ ូវ៉ា ន ាាប់ 
 ូកា ឌិ រូវ៉ា ង រ៉ា ហសុីយ៉ា ); 
menatap /ម ើណាាប/់ v ស ៃឹងម ើល:  
គាត់ស ៃឹងម ើល ុំានូរមនាោះយូរអ នអទន  

dia menatap lukisan itu lama 

sekali (ឌយី៉ា  ម ើណាាប់ លូ ីសាន់ ែុទីូ 
ឡាម៉ា  សឺកាល)ី; 

tatapan /ាាប៉ា ន់/់ n អកវអ្នក: 
អកវអ្នកគាត់ ុតខ្ចៃ ុំាងណាស់ tatapan 

matanya sangat tajam (ាាបប់៉ា ន់់ 
ម៉ា ាញ៉ា  សាង្គ៉ា ត់ ាេាុំា) 

tatar, menatar    

/ម ើណាារ(r)/ v បមត្រងៀន: 
ពុកកុំាពុងបមត្រងៀនសិសសពីវិ្ ីបង្គេ ត់ផ្សិត ayah 

sedang menatar murid-

muridnya cara budidaya 

jamur (អាយ៉ាោះ សឺដាុំាង ម ើណាារ(r)  ូរីត-
 ូរីតញ៉ា  ចារ៉ា  ប ូឌីដាយ៉ា  េា ូរ(r)); 

penataran    

/មពើណាារ៉ា ន់/ n ការបណត ោះបណាត ល: 
អ ៉ាកុំាពុងេូលរួ ការបណា ោះបណាា លការែប់រំ ibu 

sedang mengikuti penataran 

pendidikan (ែុីប ូ សឺដាុំាង ម ើងី ូទី 
មពើណាារ៉ា ន់ មពើនឌិឌិកាន់); 
tataran /ាារ៉ា ន់/ n េុំាណាត់ថាន ក;់ កត្រ ិត 

tatih, tertatih-tatih    

/មទើរ(r)ាទិោះ-ាទិោះ/ v មតោះាស់: 
ស្ទសតីេុំាណាស់មន ក់មនាោះមឌើរមតោះាស់ 

perempuan tua itu berjalan
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dengan tertatih-tatih (មពើមរី ពូវ៉ា ន់ 
ទូវ៉ា  ែុីទូ បឺរ(r)េាឡាន់ មឌើង្គ៉ា ន់ មទើរ(r)ាទិោះ-
ាទិោះ) 

taut, bertaut /មបើរ(r)ាែ ុត/ v បនភាជ ប់: 
កនរ យអ្នកគាត់បនភាជ ប់ជា ួយនារីមន ក់មនាោះ 
pandangan matanya bertaut  

pada gadis itu (ប៉ា ន់ដាង្គ៉ា ន់ ម៉ា ាញ៉ា  
បឺរ(r)ាែ ុត ប៉ា ដា ហេ ឌិស(ស) ែុីទូ); 
tautan /ាែ ូាន/់ n បណាា ញ: 
គាត់អសវងរកទីននន័យមៅកន ងត្របព័នធែុីន្ឺអណត 
dia mencari data dalam 

tautan internet (ឌីយ៉ា  ម ើនចារី ដាា 

ដាឡាុំា ាែ ូាន់ ែុីនមទើរ(r)អណត) 
tawa, tertawa /ាវ៉ា , មតើរ(r) ាវ៉ា /   

v មសើេ: មសើេមនផ្លលអសត្រមប់សុខភាព 
tertawa baik untuk kesehatan 

(មតើរ(r)ាវ៉ា  បែុិក ែ ុនទុក កឺសីហាន់) 
tawan /ាវ៉ា ន់/ v 1 ចាប;់ ឃ្ត់ខៃនួ; 

2 រក់រញ; 
menawan /ម ើណាវ៉ា ន/់ v 1 ម ើណាវ៉ា ន់: 
ចាប;់ ឃ្ត់ខៃួន polisi telah 

menawan pencuri tersebut 

(ប៉ាូលីសីុ មទើ ោះ ម ើណាវ៉ា ន់ មពើនជូរី 
មទើរ(r)សឺប ុត); 2 រក់រញ; ែនរូង:  
 ុខរបស់នាងអែលត្រសស់សាអ ត 

បនែនរូងែួងេិតតបុរសៗ parasnya yang 

cantik telah menawan hati 

para lelaki (ប៉ា រ៉ា ស់ញ៉ា  យុុំាង ចាន់ទ ិ 
មទើ ោះ ម ើណាវ៉ា ន់ ហទី ប៉ា រ៉ា  លឺឡា )ី; 
tawanan /ាវ៉ា ណាន់/ n ែនកមរស:  
ែនកមរសជាប់ ុកមនាោះ ិនអាេរត់ម េខៃួនបន  
tawanan penjara itu tidak 

berhasil kabur (ាវ៉ា ណាន់ មពើនេារ៉ា  
ែុីទូ ទីដាក់ បឺរ(r)ហសុីល កាប ូរ(r)); 

~ perang   

/ាវ៉ា ណាន ់មពើរុុំាង/ ឧត្រកិែឋជនសស្ទង្គា  : 
ពួកម កាៃ យជាឧត្រកិែឋជនសត្រង្គា  ខណៈមពលមនាោះ 
mereka menjadi tawanan 

perang saat itu (ម ើមរកា  ិនេាឌិ 
ាវ៉ា ណាន ់មពើរុុំាង សាអាត់ ែុទីូ) 

tawar /ាវ៉ា រ(r)/ 1 a សាប: 
 ាូបមនោះមនរស់ជាតិសាបកន ងែណាា ត 
masakan ini terasa tawar di 

lidah (ម៉ា សាកាន់ ែុីនី មទើរ(r)រ៉ា សា 

ាវ៉ា រ(r) ឌិ លីែោះ); 2 v តថ្លៃ: 
មៅផ្ារអបបបុរណអតងអតមនការតថ្លៃគាន រវងែនក
លក់និងែនកទិញ di pasar tradisional 

sering terjadi tawar-menawar 

antara penjual dan pembeli (ឌិ 
ប៉ា សារ(r) ត្រាឌិសយូណាល់ សឺរិង មទើរ(r)េាឌិ 
ាវ៉ា រ(r) ម ើណាវ៉ា រ(r) អាន់ារ៉ា  មពើនជូវ៉ា ល់ 
ដាន ់មពើ បឺល)ី); 
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menawar /ម ុើណាវ៉ា រ(r)/ v តថ្លៃ: 
ែនកទិញអាេទថ្លៃបនមៅផ្ារចាស់ pembeli 

bisa menawar harga di pasar 

tradisional (មបុើ មបើល ី 

ប ៊ីសា ម ុើណាវ៉ា រ(r) ហរ(r)ហេ  ឌី ប៉ា សារ(r)  

ត្រាឌីសីុយ៉ាូណាល)់; 

menawarkan /ម ុើណាវ៉ា រ(r)/ v ផ្ាល:់ 
គាត់បនផ្ាល់នូវជុំានួយខៃោះៗ dia 

menawarkan sejumlah 

bantuan (ឌីយ៉ា  ម ុើណាវ៉ា រrរ)កាន ់
មសើជូ  ោះ បន់ទូវ៉ា ន់); 
tawaran /ាវ៉ា រ៉ា ន/់ n ផ្ាល:់ 
គាត់ផ្ាល់មត្រេើនហួសមពក tawarannya 

terlalu tinggi (ាវ៉ា រ៉ា ន់ញ៉ា  មតើរ(រ)ឡាល ូ

ទិងហាី); 
tayang /ាយុុំាង/ v បញ្ហា ុំាង: 

ភាពយនតមនាោះចាប់មផ្ឌើ បញ្ហា ុំាងថ្លាមនោះ film 

tersebut mulai tayang hari ini 

(ហវី ឹ  មទើរ(r)សឺប ុត  ូថ្  ាយុុំាង ហរ ី
ែុីនី); 
menayangkan    

/ម ើណាញ៉ា កាន/់ v បញ្ហា ុំាង:  
ប៉ាុសាិ៍ទូរទសសន៍មនាោះបញ្ហា ុំាងការផ្ាយផ្ទរ ល់ការត្របកួត
កីឡាបល់រត់ saluran televisi itu  

menayangkan siaran langsung  

 

pertandingan sepak bola  

(សាលូរ៉ា ន់ តមលហវីសុ ីែុីទូ ម ើណាយុុំាងកាន ់
សុីយ៉ា រ៉ា ន់ ឡាុំាងស ុង មពើរ(r)ាន់ឌីង្គ៉ា ន់ សឺប៉ា ក់ 
បូឡា); 

tayangan /ាយ៉ា ង្គ៉ា ន/់ n ការបញ្ហា ុំាង: 
មយើងកុំាពុងម ើលការបញ្ហា ុំាងផ្ទរ ល់ការត្របកួតកីឡាប
ល់រត់ kami sedang 

menyaksikan tayangan 

langsung pertandingan sepak 

bola (កា  ីសឺដាុំាង ម ើញ៉ា ក់សុីកាន់ ាយ៉ា ង្គ៉ា ន់ 
ឡាុំាងស ុង មពើរ(r)ាន់ឌីង្គ៉ា ន់ សឺប៉ា ក់ បូឡា) 

tebak /មទើបក់/ v រយ; សាម ន; 
menebak /ម ើមនើបក់/ v រយ; សាម ន: 
គាត់អាេសាម នថាមទើខ្ ុំាកុំាពុង ិតែវី dia dapat 

menebak apa yang ada dalam 

pikiran saya (ឌយី៉ា  ដាប៉ា ត់ ម ើមនើបក់ 
អាប៉ា  យុុំាង អាដា ដាឡាុំា ពី ីរ៉ា ន់ សាយ៉ា  ); 
tebakan /មទើបក់កាន់/ n ការទសសរយ: 
ការទសសរយរបស់គាត់ត្រតូវអ នអទន 
tebakannya sangat tepat 

(មទើបក់កាន់ញ៉ា  សាង្គ៉ា ត់ មទើប៉ា ត់) 
tebal /មតើបល់/ a ត្រកាស់: 

មសៀវមៅមនោះត្រកាស់ណាស់ពិបកអាេ buku itu 

terlalu tebal untuk dibawa (ប ូ ូ 
ែុីទូ មតើរ(r)ឡាល ូមតើបល់ ែ ុនទុក ឌីបវ៉ា );
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-- muka /មទើបល់  ូកា/  ុខត្រកាស:់ 
បុរសមនាោះ ុខត្រកាស ់laki-laki itu tebal 

muka (ឡា ី-ឡា ី មទើបល់  ូកា) 

tebang /មទើបុំាង/ v កាប:់ កាបែ់ស់រលីង 
tebang habis (មទើបុំាង ហប ៊ីស(ស)); 

menebang  /ម ើមនើបុំាង/ v កាប:់ 
ពួកាប់មឌើ មេក paman menebang 

pohon pisang (ប៉ា ម៉ា ន់ ម ើមនើបុំាង ប៉ាហូុន 
ពីសាុំាង) 

tebar /មទើបរ(r)/ v បមញ្ាញ: 
គាត់អតងអតបមញ្ាញ នតមសនហ៍មៅ ុខនារីត្រសស់សាអ ត 
dia selalu tebar pesona di 

depan wanita canitk (ឌីយ៉ា  
សឺឡាលូ មទើបរ(r) មពើសូណា ឌិ មឌើប៉ា ន់់ វ៉ា នីា    

ចាន់ទី ); 
bertebaran    

/មបើរ(r)មទើបរ៉ា ន់/ v រយប៉ា យ: 
ទសសនាវែាីរយប៉ា យមលើតុ majalah 

bertebaran di atas meja 

(ម៉ា េា ោះ បឺរ(r)មទើបរ៉ា ន់ ឌិ អាាស់(ស) 

ម េា) 

tebing  /មទើប  ង/ n ត្រចាុំាងលម: 
ផ្រោះគាត់ហ ុ៊ុំព័ទធមៅមដាយត្រចាុំាងលមយ៉ា ងខអស់ 
rumahnya dikelilingi oleh 

tebing yang tinggi (រូ ៉ាោះញ៉ា  
ឌិម ើលីលីងី ែូមលោះ មទើប  ង យុុំាង ទិងហាី) 

tebu /មទើប ូ/ n ែុំាមៅ: ែុំាមៅ្ មា tebu 

biasa (មទើប ូ ប ៊ីយ៉ា សា) 

1tebus /មទើប ុស(s)/ v  មសនើរសុុំា;  

menebus /ម ើមនើប ុស(s)/ v មសនើរសុុំា: 
ពុកកុំាពុងមសនើរសុុំាមវជជបញ្ហជ ពីឱសលសាថ ន ayah 

sedang menebus resep obat di 

kasir apotek (អាយ៉ាោះ សឺដាុំាង 
ម ើណឺប ុស(ស) មរ៉ាសិប ែូបត់ ឌិ កាសីរ(r) 

អាប៉ាូទី ); 
tebusan    

/មទើប ូសាន/់ n សុំាណង: 
ត្របក់សុំាណងអែលត្រក  ែនកចាប់ 
ជត្រ ិតរ ររមនាោះខពស់អ នអទន uang 

tebusan yang diminta penculik 

itu sangat tinggi (ែ ូវុុំាង មទើប ូសាន ់
យុុំាង ឌិ ិនា មពើនជូលិ  ែុីទូ សាង្គ៉ា ត់ ទីងហា)ី 

2tebus, menebus   

/ម ើមនើប ុស(s)/ v សមស្ទង្គា ោះ; រ ររ: 
បណាា វរីៈបុរសបនរ ររឯករជមដាយទឹកអ្នក
និងឈ្ល  para pahlawan 

menebus kemerdekaan dengan 

air mata dan darah (ប៉ា រ៉ា  ប៉ាោះឡាវ៉ា ន់ 
ម ើណឺប ុស(ស) ម ើម ើរ(r)មែកាអាន់ មឌើង្គ៉ា ន់ 
អាយីរ(r) ម៉ា ា ដាន ់ដារ៉ាោះ) 

3tebus, menebus    

/ម ើមនើប ុស(s)/ v លុបោង:  
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គាត់អតងអតជួយែល់ែនកសុុំារន 
មឌើ បីលុបោងកុំាហុស dia selalu 

menolong setiap pengemis 

untuk menebus kesalahannya 

(ឌីយ៉ា  សឺឡាលូ ម ើណូ  ង សឺទីយ៉ា ប 
មពើមងើ ីស(ស)  ែ ុនទុក ម ើណឺប ុស(ស) 

ម ើសា ោះហន់ញ៉ា ) 
teduh /មទើឌុោះ/  a សអ ោះសាអ ប;់  ៃប់: 

ផ្រោះគាត់មនអារ មណ៍ ៃប់មដាយសារអតមឌើ បីមៅជុុំាវិ
ញ rumahnya terasa teduh 

karena pohon di sekitarnya 

(រូ ៉ាោះញ៉ា  មទើរ៉ា សា មទើឌុោះ កាមរីណា ប៉ាូហុន 
ឌិសឺ ីា(r)ញ៉ា ); 
berteduh  /មបើរ(r)មទើឌុោះ/  v ត្រជក: 
ត្រជកមត្រកា  ៃប់មឈើ berteduh di bawah 

pohon (បឺរ(r)មទើឌុោះ ឌិ បវ៉ាោះ ប៉ាូហុន) 
tega /មតហា / a េិតតដាេ់: 

គាត់ដាេ់េិតតអ នអទនទកុកូនមចាលមន ក់ឯងមៅផ្ារ 
dia tega sekali meninggalkan 

anaknya sendirian di pasar 

(ឌីយ៉ា  មតហេ  សឺកាល ីម ើនិងហេ ល់កាន់ 
អាណាក់ញ៉ា  សិនឌិរីយ៉ា ន ឌិ ប៉ា សារ(r)) 

tegak /មទើហា ក/់ a ត្រតង:់ 
រហនបនមត្រកាកឈរយ៉ា ងត្រតងខ់ៃួន prajurit  

itu berdiri dengan tegak (ត្របជូរិត  
ែុីទូ បឺរ(r)ឌិរ ីមឌើង្គ៉ា ន់ មទើហេ ក់); 

-- lurus /មទើហា ក ់លូរុស(s)/ ត្រតង់: 
គាត់បនមត្រកាកឈរត្រតង់ខៃួនត្រសបបមង្គា លម្ៃើងហវ  
dia berdiri tegak lurus dengan 

arah mercusuar (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ឌិរ ី
មទើហេ ក់ លូរុស(ស) មឌើង្គ៉ា ន់ អារ៉ាោះ                 
ម ើរ(r)ជូស ូវ៉ា រ(r)); 

menegakkan   

/ម ើមនើហា ក់កាន/់ v តត្រ ង់: 
បអូនកុំាពុងអតពាយ តត្រ ង់មឈើត្រេត់ adik 

sedang berusaha menegakkan 

tongkat (អាឌិ  សឺដាុំាង បឺរូសាហ 

ម ើមនើហេ ក់កាន់ តុងកាត់) 
tegang /មទើហេ ុំាង/ a ានតឹង: 

បរិយកាសកន ងបនរប់ត្របជុុំាចាប់មផ្ឌើ ានតងឹ 
suasana di ruang rapat mulai 

tegang (ស ូវ៉ា សាណា ឌិ រូវុុំាង រ៉ា ប៉ា ត់  ូថ្  

មទើហេ ុំាង); 
bersitegang    

/មបើរ(r)សុីមទើហេ ុំាង/ v មឈ្លៃ ោះ: 
គាត់មឈ្លៃ ោះជា ួយែនកលក់សម ៃៀកបុំា ក់មៅផ្ារ 
dia bersitegang dengan 

penjual pakaian di pasar (ឌយី៉ា  
បឺរ(r)សុីមទើហេ ុំាង មឌើង្គ៉ា ន់ មពើនជូវ៉ា ល់ ប៉ា ថ្កយ៉ា ន់ 
ឌិ ប៉ា សារ(r)); 

menegangkan    

/ម ើមនើហេ ុំាងកាន/់ v 1 ម្វើឲ្យអារ មណ៍ានតឹង: 
ភាពយនាមនាោះពិតជាម្វើឲ្យអារ មណ៍ានតឹងអ នអទន
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film itu sangat menegangkan 

(ហវី ឹ  ែុីទូ សាង្គ៉ា ត់ ម ើមនើហេ ុំាងកាន់); 
2 តត្រ ង់: គាត់តត្រ ង់សាេែ់ុុំារបស់គាត់ dia 

menegangkan otot-ototnya 

(ឌីយ៉ា  ម ើមនើហេ ុំាងកាន់ ែូតុត-ែូតុតញ៉ា ); 
tegangan /មទើហា ង្គ៉ា ន់/ n សមព ្: 
សមព ្ខពស់ tegangan tinggi 

(មទើហេ ង្គ៉ា ន់ ទិងហាី) 
tertangkap, tertangkap basah  

  

/មទើរ(r)ាុំាងកាប់ បសោះ/ ចាប់បនផ្ទរ ល់ថ្ែ: 
គាត់ត្រតូវបនចាប់ផ្ទរ ល់ថ្ែមពលកុំាពុងលួេមៅកន ងផ្ារ
ទុំាមនើប dia tertangkap basah 

sedang mencuri di pasar 

swalayan (ឌីយ៉ា  មទើរ(r)ាុំាងកាប់ បសោះ 
សឺដាុំាង  ិនជូរី ឌ ិប៉ា សារ(r) សាវ ឡាយ៉ា ន); 
-- tangan /មទើរ(r)ាុំាងកាប់ 
ាុំាង្គ៉ា ន់/  ចាប់បនផ្ទរ ល់ថ្ែ: 
មន ក់មនាោះត្រតូវចាប់បនផ្ទរ ល់ថ្ែជា ួយនឹងវតថ ាុំាង ួ
យេុំានួន orang itu tertangkap 

tangan dengan sejumlah 

barang bukti (ែូរុុំាង ែុទីូ 
មទើរ(r)ាុំាងកាប់ ាង្គ៉ា ន់ មឌើង្គ៉ា ន់ សឺជូ ៃោះ បរុុំាង 
ប ុ ទី) 

tegap /មទើហា ប/់ a យ៉ា ងមុំា: 
គាត់មត្រកាកឈរយ៉ា ងមុំា  

dia berdiri dengan tegap (ឌយី៉ា  
បឺរ(r)ឌិរ ីមឌើង្គ៉ា ន់ មទើហេ ប់) 

tegar /មទើហា រ(r)/  a រឹងមុំា: 
គាត់ត្របឈ នឹងការសាកលបងកន ងជីវតិមដាយរឹងមុំា 
dia menghadapi cobaan hidup 

dengan tegar (ឌីយ៉ា  ម ើងហដាប់ព ី
េូបអាន ហុីឌុព មឌើង្គ៉ា ន់ មទើហេ រ(r)) 

tegas /មទើហា ស(់s)/ a  ៉ាត់េត:់ 
ពុកអតអតមនអាកបបកិរិយ ៉ាតេ់ត់ជា យយពកួខ្ ុំា 
ayah selalu bersikap tegas 

pada kami (អាយ៉ាោះ សឺឡាលូ 

បឺរ(r)សុីកាប់ មទើហេ ស(់s) ប៉ា ដា កា )ី; 
menegaskan /ម ើមនើហា ស់កាន់/   
v ែោះអាង; បញ្ហជ ក:់ 
គាត់បញ្ហជ ក់ ាងមទៀតពីបុំាណងអែលគាត់េូលរួ  
dia kembali menegaskan 

maksud kedatangannya (ឌយី៉ា  
ម ើ បល ីម ើមនើហេ សាេ ន់ ម៉ា ក់ស ូត 
ម ើដាាង្គ៉ា ន់ញ៉ា ) 

teguh /មទើហា ោះ/ a ត្របកាន់ខ្ចជ ប:់ 
គាត់អតងអតត្របកាន់ខ្ចជ ប់នូវទសសនៈរបស់គាត់ dia 

selalu memegang teguh  

pendiriannya (ឌីយ៉ា  សឡឺាលូ  

ម ើម ើហេ ុំាង មទើហា ោះ មពើនឌិរីយ៉ា នញ៉ា );
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keteguhan hati  

/ម ើមទើហាូហន់ ហទី/ កមៃ ុំាងេិតត: 
កមៃ ុំាងេិតតរបស់គាត់ពិតជា ិន្ មាអ ន 
keteguhan hatinya sungguh 

luar biasa (ម ើមទើហាូហន់ ហទញី៉ា  
ស ុងហា ោះ លូវ៉ា រ(r) ប ៊ីយ៉ា សា) 

tegur /មទើហាូរ(r)/ n សាវ   ន៍; 
-- sapa /មទើហាូរ(r) សាប៉ា /   
បែិសណាឋ រកិេា; ការសាវ   ន៍; ការ ួរស : 
ពិតជា ួរឲ្យចាប់អារ មណ៍អ នពកីិរិយមយទ និង
ការ ួរស របស់គាត ់betapa menarik 

tingkah laku dan tegur 

sapanya (បឺាប៉ា  ម ើណារិ  ទិងកោះ ឡា ូ 
ដាន ់មទើហាូរ(r) សាប៉ា ញ៉ា ); 
menegur /ម ើមនើហាូរ(r)/   
v 1 សាវ   ន៍រក់រក:់ 
ពូសាវ   ន៍រក់រក់ នុសសមន ក់អែលបនជួបមៅផ្ារ 
paman menegur seseorang 

yang ditemuinya di pasar 

(ប៉ា ម៉ា ន់ ម ើមនើហាូរ(r) សឺសឺែូរុុំាង យុុំាង 
ឌិមទើ ូែុីញ៉ា  ឌិ ប៉ា សារ(r)); 2 មត្រកើនរំលឹក: 
ែនកត្រ ូមត្រកើនរ លឹកសិសសអែល កយឺត ibu 

guru menegur siswa yang 

datang terlambat (ែុីប ូ ហាូរូ  
ម ើមនើហាូរ(r) សុីសាវ  យុុំាង ដាាុំាង 
មទើរ(r)ឡាុំាបត)់; 

teguran  /មទើហាូរ៉ា ន/់  n 1 ការ ួស ; 
ការសាវ   ន៍: 
ស្ទសតីមន ក់មនាោះ ិនមឆៃើយតបនឹងការសាវ   ន៍របសែ់នក
មៅជាប់នឹងគាត់ wanita itu tidak 

merespons teguran orang di 

sampingnya (វ៉ា នីា ែុីទូ ទីដាក់  
ម ើអរ៉ាមសាព ន មទើហាូរ៉ា ន់ ែូរុុំាង ឌិ សាុំាពិងញ៉ា ); 
2 ការមត្រកើនរំលឹក:  
កាត់បនទទួលការមត្រកើនរំលឹកពីរែងមហើយពីែនកត្រ ប់ 
ត្រ ងគាត់ dia sudah mendapatkan 

dua kali teguran dari atasan 

(ឌីយ៉ា  ស ូែោះ ម ើនដាប៉ា ត់កាន់ ឌូវ៉ា  កាលី 

មទើហាូរ៉ា ន់ ដារី  អាាសាន់) 
teh /មតោះ/  n អត: អតថ្បតង teh hijau (មតោះ 

ហុីេូវ) 
tekad /មតកាត់/ v ការាុំាងេិតត; ឆនរៈ: 

គាត់ចាប់មផ្ឌើ កសាងផ្រោះជា ួយនឹងឆនរៈែ៏ ុោះ តុ 
dia mulai membangun rumah 

dengan tekad yang kuat (ឌយី៉ា  
 ូថ្  ម ើ បង៉ាុន រូ ៉ាោះ មឌើង្គ៉ា ន់ មតកាែ់ យុុំាង 
 ូវ៉ា ត់); 
bertekad  /មបើរ(r)មតកាត/់  v កុំាណត់; 
មបាជ្ា: 
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បងត្រប សបនមបាជ្ាមឌើ បីបញ្ាប់ការសិកាឲ្យរន់មព
លមវោ kakak bertekad untuk 

lulus kuliah tepat waktu (កាកាក់ 
បឺរ(r)មតកាត់ ែ ុនទុក លូលុស  ូលីយ៉ាោះ មទើប៉ា ត់   
វ៉ា ក់ទូ) 

tekan, menekan /មទើកាន,់ ម ើមនើកាន/់  
v េុេ: គាតេ់ុេបូតងុមនាោះមឌើ បីបមញ្េោះម៉ា សុីន 
dia menekan tombol itu untuk 

menyalakan mesin (ឌយី៉ា  ម ើមនើកាន់ 
តុ បុល ែុីទូ ែ ុនទុក ម ើញ៉ា ឡាកាន់ ម ើសុីន); 
menekankan /ម ើមនើកាន់កាន/់   
v សងេត់្ាន:់ 
វ មិនសងេត់្ាន់មលើសារៈសុំាខ្ចន់ថ្នការែប់រំ 
pembicara menekankan 

pentingnya pendidikan (មពើ ប ៊ីចារ៉ា  
ម ើមនើកាន់កាន់ បុិនទិងញ៉ា  បុនិឌីឌិកាន់); 
tekanan /មតើកាន់,មតើកាន់ណាន់/   
n សមព ្: ខ្ ុំា ិនេូលេិតតម្វើការមត្រកា សមព ្មទ 
saya tidak suka bekerja di 

bawah tekanan (សាយ៉ា  ទីដាក់ ស កូា 

មបើកឺរ(r)ចា ឌី បវ៉ាោះ មតើកាណាន់); 
tertekan /មទើរ(r) មទើកាន់/   
v សម  សាម ញ; មនសមព ្:  
គាត់មនអារ មណ៍ថាមនសមព ្ជា ួយសាថ នភាព
មនោះ dia merasa tertekan  

dengan situasi ini (ឌីយ៉ា  ម ើរ៉ា សា 

មទើរ(r)មទើកាន់ មឌើង្គ៉ា ន់ សុីទូវ៉ា សុី ែុីនី) 
teka-teki /មទើកា-មទើ /ី n អលបងផ្ា ុំារូប: 

បអូនេូលរេិតតមលងអលបងផ្ា ុំារូបអ នអទន adik 

senang sekali menyelesaikan 

teka-teki (អាឌ ិ សឺណាុំាង សឺកាល ី

ម ើមញើ ឺថ្សកាន់ មតកា-មទើ ី); 
-- silang  

/មទើកា-មទើ ី សុីឡាុំាង/ អលបងផ្ា ុំា កយ: 
មោកាអតងអតអលងអលបងផ្ា ុំារូបមៅមពលទុំាមនរ 
kakek selalu mengisi teka-teki 

silang di waktu luangnya (កាក ិ
សឺឡាលូ ម ើងុីសុី មតកា-មទើ ី សុីឡាុំាង ឌិ វ៉ា ក់ទូ        
លូវ៉ា ងញ៉ា ) 

teko /មតកូ/ n មពងអត: ពូចាក់ទកឹមេញពីមពងអត 
paman menuangkan air dari 

dalam teko (ប៉ា ម៉ា ន់ ម ើនូវ៉ា ងកាន់ 
អាយីរ(r) ដារី ដាឡាុំា មតកូ) 

tekuk, bertekuk lutut  

/មបើរ(r)មទើ ុក លូទុត/ លុតជងាង់សុុំាេុោះចាញ់:  
គាត់លុតជងាង់សុុំាេុោះចាញ់មៅ ុខសត្រតូវរបស់គាត់ 
dia bertekuk lutut di hadapan 

lawannya (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)មទើ ុ  លូទូត ឌិ 
ហដាប៉ា ន់់ ឡាវ៉ា នញ់៉ា ) 

tekun /មទើ ុន/  a ឧសាហ:៍ បអូនឧសាហ៍មរៀន 
adik belajar dengan tekun 

(អាឌិ  បឺឡាេារ(r) មឌើង្គ៉ា ន់ មទើ ុន)
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telaah /មទើឡាែោះ/ n ការសិកាត្រសាវត្រជាវ: 
ពួកមរៀបេុំាឲ្យមនការសិកាត្រសាវត្រជាវការាុំាងទីលុំា
មៅ mereka mengadakan telaah 

untuk permukiman (ម ើមរកា 

ម ើង្គ៉ា ដាកាន់ មទើឡាែោះ ែ ុនទុក មពើរ(r) ូ ីម៉ា ន់); 
menelaah /ម ើមនើឡាែោះ/   
v សិកាត្រសាវត្រជាវ: 
ពួកមយើងត្រតូវការសិកាត្រសាវត្រជាវ
ពីត្រប្ពមសៀវមៅអែលលអ kita perlu 

menelaah buku sumber yang 

bagus ( ីា មពើរ(r)លូ ម ើមនើឡាែោះ ប ូ ូ 
ស ុ បឺ(r) យុុំាង បហា ស(ស)) 

teladan /មទើឡាដាន់/ n  ត្រ ូ: 
គាត់កាៃ យជា ត្រ ូសត្រមប់ ិតត្កាិគាត់ dia 

menjadi teladan bagi teman-

temannya (ឌីយ៉ា  ម ើនេាឌី មទើឡាដាន់ 
បហាី មទើម៉ា ន់-មទើម៉ា ន់ញ៉ា ) 

telaga /មទើឡាហេ / n បឹង:  
ពួកម មឌើរពីរមៅជុុំាវញិបឹង mereka 

berjalan berdua di sekitar 

telaga (ម ើមរកា បឺរ(r)េាឡាន់ បឺរ(r)ឌូវ៉ា  
ឌិ សឺ ីារ(r) មទើឡាហេ ) 

telah /មតើ ោះ/ adv បនារ ប់:  
setelah itu /មសើមតើ ោះ ែុីទូ/ adv 
បនារ ប់ពីមនាោះ 

telan, menelan    

/ម ើមនើឡាន់/ v មលប:  
រស់ជាតិវែូេជាមលបថាន ុំាលវីង rasanya 

seperti menelan pil pahit 

(រ៉ា សាញ៉ា  សឺមពើរ(r)ទី ម ើមនើឡាន់ ពីល 

ប៉ា ហុីត); 
tertelan /មទើរ(r)មទើឡាន/់ v មលប: 
សេរត្រគាប់ ួយែុុំាមនាោះត្រតូវបនមលបមដាយថ្េែនយ 
bulatan permen itu tidak 

sengaja tertelan (ប ូឡាាន់ 
មពើរ(r)អ ៉ាន ែុីទូ ទីដាក់ មសង្គ៉ា េា 
មទើរ(r)មទើឡាន់) 

telanjang /មទើឡានេ់ាុំាង/ v អាត្រកាត; ត្រសាត 
telanjur /មទើរ(r)ឡានជ់ូរ(r)/ v ត្រជ ល 

telapak /មទើឡាប៉ា ក់/ n បត: 
គាត់ឲ្យត្រ ូរយម ើលបតថ្ែគាត់ dia 

memperlihatkan telapak 

tangannya pada peramal (ឌយី៉ា  
ម ើ មពើរ(r)លីហត់កាន់ មទើឡាប៉ា ក់ ាង្គ៉ា ន់ញ៉ា  
ប៉ា ដា មពើរ៉ា ម៉ា ល់); 
-- kaki /មទើោប៉ា ក់ កា ី/ បតមជើង: 
បតមជើងគាត់ឈឺមដាយសារអតឈរយូរមពក 
telapak kakinya terasa sakit 

karena terlalu lama berdiri 
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(មទើឡាប៉ា ក់ កា ីញ៉ា  មទើរ៉ា សា សា តិ កាមរីណា 

មទើរ(r)ឡាល ូឡាម៉ា  បឺរ(r)ឌិរ)ី; 

-- tangan  

/មទើឡាប៉ា ក់ ាុំាង្គ៉ា ន់/ បតថ្ែ: 
បតថ្ែគាត់ម ើលមៅម ើងត្រកហ  telapak 

tangannya terlihat memerah 

(មទើឡាប៉ា ក់ ាង្គ៉ា ន់ញ៉ា  មទើរ(r)លីហត់ ម ើម រ៉ាោះ) 
telepon /មតម ប៉ាូន/ n ទូរស័ពរ: ទូរសពរថ្ែ 

telepon seluler (មតម ប៉ាូន 
មសើលូឡារ(r)) មលើកទូរស័ពរ mengangkat 

telepon (ម ុើងុ្គុំាងកាត់ មតម ប៉ាូន); 
menelepon /ម ើអណលប៉ាូន/ v ទូរស័ពរ; 
ខល: ទូរសពរមៅមលខបនារ ន់ menelepon 

nomor darurat (ម ុើអណលប៉ាូន 
ណូ ូរ(r) ដារូរ៉ា ត់) 

televisi /មតម ហវីសីុ/ n ទូរទសសន៍: ពួកខ្ ុំា
ម ើលការត្របកូតបល់រត់ា ទូរទសសន៍ kami 

menonton pertandingan sepak 

bola di televisi (កា ី ម ុើណុនតុន 
មបុើរ(រ)ាន់ឌីង្គ៉ា ន់ មសើប៉ា ក់ បូឡា ឌិ មតម ហវីសុ)ី 

telinga /មតើលីង្គ៉ា / n ត្រតមេៀក: 
ត្រតមេៀកខ្ចងមឆវងរបស់នាងលៃង់ telinga 

kirinya tuli (មតើលីង្គ៉ា   ីរីញ៉ា  ទូល)ី 

teliti /មទើលីទ/ី a លអិតលអន់; យកេតិតទុកដាក:់ 
ែនកត្រ ូពិនិតយលទធផ្លម ើងវញិមដាយយកេិតតទុកដា
ក់ ibu guru memeriksa hasil 

ulangan dengan teliti (ែុីប ូ ហាូរូ 
ម ើម ើរី សា ហសុីល ែ ូឡាង្គ៉ា ន់ មឌើង្គ៉ា ន់ 
មទើលីទី); 

meneliti /ម ើមនើលីទី/ v ត្រសាវត្រជាវ: 
ពួកម កុំាពុងត្រសាវត្រជាវពីែុំាមណើរការរសមីសុំាមយ  
mereka sedang meneliti 

proses fotosintesis (ម ើមរកា សឺដាុំាង 
ម ើមនើលីទី ត្របូអសស ហវូតូសីុនអតសុីស(ស)); 

peneliti /មពើមនើលីទ/ី n ែនកត្រសាវត្រជាវ: 
បណាា ែនកត្រសាវត្រជាវមរៀបេុំាការត្របជុុំាមៅបនរប់ពិមសស 

para peneliti mengadakan 

rapat di ruangan khusus (ប៉ា រ៉ា  
មពើមនើលីទី ម ើង្គ៉ា ដាកាន់ រ៉ា ប៉ា ត់ ឌិ រូវ៉ា ង្គ៉ា ន់ 
ឃូស ុស(ស)); 

penelitian /មពើមនើលីទីយ៉ា ន/   
n ការត្រសាវត្រជាវ:  
លទធផ្លការត្រសាវត្រជាវមនាោះ ិនរន់បនផ្សពវផ្ាយ
ឲ្យបនទូលុំាទូោយមទ hasil penelitian 

itu belum disebarluaskan 

(ហសុីល មពើមនើលីទីយ៉ា ន ែុីទូ បឺលុ  
ឌិសឺបរ(r)លូវ៉ា សាេ ន់)
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teluk /មទើលុក/ n មឆនរទមនៃ: 
ពួកម រីករយ យ ន់មទសភាពមពលោា េមៅមឆនរទ
មនៃ mereka menikmati 

pemandangan sore di teluk 

(ម ើមរកា ម ើនី ម៉ា ទី មពើម៉ា ន់ដាង្គ៉ា ន់ សូមរ៉ា ឌិ 
មទើលុ ) 

telunjuk /មទើលុនជុក/ n ត្រម ថ្ែេងអ ល: 
គាត់មត្របើត្រម ថ្ែេងអ លមឌើ បីបង្គា ញទិសមៅ dia 

menggunakan jari telunjuk 

untuk menunjukkan arah (ឌីយ៉ា  
ម ើងហាូណាកាន់ េារី មទើលុនជូ  ម ើនុនជូកាន់ 
អារ៉ាោះ) 

telur /មតើលូរ(r)/ n ពង; ស ុត: ស ុតត្រេបល ់

telur orak-arik (មតើលុក ែូរ៉ា ក់-ែូរកិ); 
ពងសា telur rebus (មតើលូរ(r) 

មរីុប ុស(s)); ពងអ្នកមគា telur mata 

sapi (មតើលូរ(r) ម៉ា ា សាពី)); ស ុតមេៀន 
telur dadar (មតើលូរ(r) ដាដារ(r)); 

bertelur /មបើមទើលូរ(r)/ v ពង: 
មន់េិញ្ាឹ របស់ពុកបនពងមហើយ ayam 

peliharaan ayah sudah 

bertelur (អាយុុំា មពើលីហរ៉ា អាន់ អាយ៉ាោះ 
ស ូែោះ បឺរ(r)មទើលូរ(r)) 

telusur, menelusuri    

/ម ើមនើលូស ូរី/ v អសវងរក:  
 

ប៉ាូលីសកុំាពុងអសវងរកដានមជើងជនឧត្រកែិឋក មមនាោះ  
polisi sedang menelusuri jejak 

kejahatan tahanan itu (ប៉ាូលីសីុ 

សឺដាុំាង ម ើមនើលូស ូរី មជើេាក់ ម ើេាហាន់ ែុីទូ) 
tema /អតម៉ា / n ត្របធានបទ: 

មោកត្រ ូកុំាណត់ត្របធានបទែតថបទ pak guru 

menentukan tema karangan 

(ប៉ា ក់ ហាូរូ ម ើអណនទូកាន់ មតម៉ា  ការ៉ា ង្គ៉ា ន់) 
teman /មតើម៉ា ន/់ n  តិត្កា:ិ  ិតតរួ បនរប ់

teman sekamar (មតើម៉ា ន់ 
មសើកាម៉ា រ(r)); 

menemani /មតើម៉ា ណាន/់ v កុំាែរ: 
កុំាែរមែើរកុំាសានាមៅែុឺរ៉ាុប menemani 

berjalan-jalan ke Eropa 

(ម ុើមណើម៉ា នី មបើរ(រ)ចាឡាន់-ចាឡាន ់កឺ មែើរ៉ាូប៉ា ) 
tembaga /តឹ បហា / n សាព ន់: 

មយើងទសសនាកអនៃងសិបបក មសាព ន់ kami  

mengunjungi tempat perajin 

berbahan tembaga (កា  ីម ើងុនជូងី 
តឹ ប៉ា ត់ មពើងរ៉ា ជិន បឺរ(r)បហន់ តឹ បហេ ) 

tembak, menembak /អត បក,់ 
ម ុើអណ បក់/ v បញ់: 
ែនកត្របមញ់បនបញ់សតវកាា ន់ pemburu 

menembak kijang (មបុើ ប ូរូ 
ម ុើអណ បក់ ហាីចាុំាង);



tembakau  tempat 

501 

 

tembakan /អត បក់/ n បញ់: 
ការបញ់របស់គាត់េុំាមគាលមៅ 

tembakannya kena tepat di 

sasaran (អត បកាន់ញ៉ា  ម ើណា មទើប៉ា ត់ ឌិ 
សាសារ៉ា ន់) 

tembakau /តឹ បមៅ/ n ថាន ុំាជក:់ 
ពូមនេមេ រថាន ុំាជក់ែ៏្ុំាទោូយ paman 

memiliki perkebunan 

tembakau yang luas (ប៉ា ម៉ា ន់ 
ម ើ  ីលី ី មពើរ(r)ម ើប ូណាន់ តឹ បមៅ យុុំាង 
លូវ៉ា ស(់s)) 

tembok /អត បុក/ n ជញ្ហជ ុំាង: 
មៅមលើជញ្ហជ ុំាងផ្រោះគាត់មន ុំានូរែ៏លអវេិិត្រត di 

tembok rumahnya terdapat 

lukisan yang indah (ឌិ អត ប ុ 
រូ ៉ាោះញ៉ា  មទើរ(r)ដាប៉ា ត់ លូ ីសាន់ ហវីរ៉ា ល ់យុុំាង 
ែុិនែោះ) 

tembus, tembus cahaya   

/មទើ ប ុស(s) ចាហយ៉ា / ពនៃឺឆៃងកាត់ 
ផ្រោះគាត់ដាក់មកបឿងកញ្ាក់មឌើ បីអាេឲ្យពនៃឺឆៃងកាត់ 
rumahnya diberi genting kaca 

agar dapat tembus cahaya 

(រូ ៉ាោះញ៉ា   ឌិបឺរ ីហេិនទិង កាចា អាហេ រ(r) 

ដាប៉ា ត់ តឹ ប ុស(ស) ចាហយ៉ា ); 
-- pandang  

/មទើ ប ុស(s) ប៉ា ន់់ដាុំាង/ ថាៃ :  

សមភ រៈអែលមត្របើត្របស់ជាសមភ រៈអែលថាៃ ម ើលមឃើ
ញបន bahan yang digunakan 

adalah bahan tembus 

pandang (បហន់ យុុំាង ឌិហាូណាកាន ់
អាដា ោះ បហន់ តឹ ប ុស(ស) ប៉ា ន់ដាុំាង); 
 menembus   

/ម ើមនើ ប ុស(s)/ v បនែល:់ 
លទធផ្លថ្នការលក់អខមនោះបនឈ្លនែល់មគាលមៅ
កុំាណត់ hasil penjualan bulan ini 

sudah menembus batas target 

(ហសុីល មពើនជូវ៉ា ល់ឡាន់ ប ូឡាន់ ែុនីី ស ូែោះ 
ម ើមនើ ប ុស(ស) បាស់(s) ារ(r)អហាត) 

tempat /មតើ ប៉ា ត់/ n កអនៃង: កអនៃងត្របជុុំា 
tempat pertemuan (មតើ ប៉ា ត់ 
មបុើរ(r)មតើ ូវ៉ា ន); 
-- parkir /មទើ ប៉ា ត់ ប៉ា  ីរ(r)/ កអនៃងេត: 
គាត់រងចាុំា ិតត្កាិមៅកអនៃងេត dia  

menunggu temannya di  

tempat parkir (ឌយី៉ា  ម ើនុងហា ូ
មទើម៉ា ន់ញ៉ា  ឌិ  តឹ ប៉ា ត់ ប៉ា រ(r) ីរ(r)); 

-- tinggal /មទើ ប៉ា ត់ ទិងហា ល/់   

កអនៃងសាន ក់មៅ: 
ពុកកុំាពុងអសវងរកកអនៃងរស់មៅអែលលអត្របមសើរសត្រម
ប់មយើងខ្ ុំា ayah sedang mencari 

tempat tinggal yang lebih baik 

untuk kami (អាយ៉ាោះ សឺដាុំាង  ិនចារី 
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តឹ ប៉ា ត់ ទិងហេ ល ់យុុំាង មលើប  ោះ បែុី  ែ ុនទុក 
កា )ី; 
bertempat /មបើរ(r)មទើ ប៉ា ត/់ v 

មនទីាុំាង: ក មវិ្ ីមនាោះមនទីាុំាងកន ងអាគារវបប្ ៌ 
acara itu bertempat di gedung 

budaya (អាចារ៉ា  ែុីទូ បឺរ(r)តឹ ប៉ា ត់ ឌ ិ
មហាើឌុង ប ូដាយ៉ា ) 

tempel /អត អប៉ាល/ v បិទ; ជាប;់ 
menempel /ម ើអន អប៉ាល/ v បទិ; ជាប:់ 
ត្រកដាសមនាោះជាប់យ៉ា ងខ្ចៃ ុំាងបនារ ប់ពីដាក់មៅសអិត 
kertas itu menempel dengan 

kuat setelah diberi lem 

(ម ើរ(r)ាស់(ស) ែុីទូ ម ើអន អប៉ាល មឌើង្គ៉ា ន់ 
 ូវ៉ា ត់ សឺមទើ ោះ ឌិបឺរ ីអ  ) 

tempuh /មទើ ពុោះ/ v េមា យ: 
ការម្វើែុំាមណើរមនោះមនេមា យយ៉ា ងអវង  
perjalanan ini memiliki jarak 

tempuh yang panjang 

(មពើរ(r)េាឡាណាន់ ែុីនី ម ើ  ីលី ី េារ៉ា ក់ 
មទើ ពុោះ យុុំាង ប៉ា ន់េាុំាង); 
menempuh /ម ើមនើ ពុោះ/ v ត្រតូវការ: 
ការម្វើែុំាមណើរមយើងខ្ ុំាត្រតូវការមពលពីរមម៉ា ង 
perjalanan kami menempuh 

waktu dua jam (មពើរ(r)េាឡាណាន់ 
កា  ីម ើមនើ ពុោះ វ៉ា ក់ទូ ឌូវ៉ា  េាុំា) 

tempur /មទើ ពូរ(r)/ v ត្របយុទធ; 

bertempur /មបើរ(r)មទើ ពូរ(r)/   
v ត្របយុទធ: បណាា វរីៈបុរសត្របយុទធមៅទីោនត្របយុទធ 
para pahlawan bertempur di 

medan perang (ប៉ា រ៉ា  ប៉ាោះឡាវ៉ា ន់ 
បឺរ(r)មទើ ពូរ(r) ឌិ ម ដាន់ មពើរុុំាង); 
pertempuran    

/មពើរ(r)មទើ ពូរ៉ា ន/់ n ការត្របយុទធ: 
ការត្របយុទធមនាោះបនត្រតបក់យកជនរងមត្រគាោះជាមត្រេើន 
pertempuran itu menelan 

banyak korban (មពើរ(r)មទើ ពូរ៉ា ន់ ែុីទូ 
ម ើមនើឡាន់ បញ៉ា ក់ កូរ(r)បន់) 

temu /មទើ ូ/ v ត្របជុុំា; ជបួជុុំា: 
ពិ្ីជួបជុុំាកូនត្រក ុុំានិងកូនកមមៃ ោះរុំាងពីរបននឹងកុំាពុង 
បនតយ៉ា ងរលូន upacara temu kedua 

mempelai telah berlangsung  

dengan lancar (ែ ូប៉ា ចារ៉ា  មទើ ូ ម ើឌូវ៉ា  
ម ើ មពើថ្  មទើ ោះ បឺរ(r)ឡាុំាងស ុង មឌើង្គ៉ា ន់ 
ឡាន់ចារ(r)); 

-- kangen /មទើ ូ កាមងន/ ជួបជុុំា 
អ ៉ាមនវតតមនកន ងក មវិ្ីជួបជុុំាកន ងថាន ក់ ibu 

menghadiri acara temu 

kangen di sekolahnya (ែុីប ូ 
ម ើងហឌិរ ីអាចារ៉ា  មទើ ូ កាអង៉ាន ឌិ 
សឺកូ ោះញ៉ា ); 
bertemu /បឺរ(r)មតើ /ូ v ជួប: 
មយើងខ្ ុំាបនជួប ិតត្កាិលមី kami bertemu 
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teman baru (កា  ីមបើរ(r) មតើ ូ មតើម៉ា ន់ 
បរូ); 
~ muka /មបើរ(r)មទើ ូ មឌើង្គ៉ា ន់/ ជួប ុខ: 
មយើងជួប ុខមៅកន ងក មវិ្ ីជប់មលៀងការត្របលងជាប់ 
kami bertemu muka dalam 

acara pesta kelulusan (កា ី 
បឺរ(r)មទើ ូ  ូកា ដាឡាុំា អាចារ៉ា  អពសាត  
ម ើលូលូសាន); 
menemui /ម ើមនើ ុយ/ v ជបួ: 
គាត់ជួបមវជជបណឌ ិតមៅកន ងបនរប់គាត់ dia 

menemui dokter di 

ruangannya (ឌយី៉ា  ម ើមនើ ុយ 

ែុកមទើរ(r) ឌិ រូវ៉ា ង្គ៉ា ន់ញ៉ា); 
menemukan /ម ុើមណើ ូកាន់/  
v រកមឃើញ: គាត់បនរកមឃើញមសៀវមៅចាស់ 

dia menemukan buku kuno 
(ឌីយ៉ា  ម ុើមណើ ូកាន ់ប ូ ូ  ូណូ); 

pertemuan    

/មពើរ(r)មទើ ូវ៉ា ន/ n កិេាត្របជុុំា: 
កិេាត្របជុុំាមនាោះបនចាប់មផ្ឌើ ពីត្រពឹកែល់ថ្លារមសៀល 

pertemuan itu berlangsung 

dari pagi sampai siang 
(មពើរ(r)មទើ ូវ៉ា ន់ ែុីទូ បឺរ(r)ឡាុំាងស ុង ដារី 
ប៉ា ហា ីសាុំាថ្ប៉ា សុយី៉ា ង) 

tenaga /មទើណាហា / n ថា ពល: 
ការង្គរមនោះត្រតូវការថា ពលបអនថ  pekerjaan 

ini membutuhkan tenaga yang 

ekstra (មពើម ើរ(r)េាអាន់ ែុីនី ម ើ ប ូទោុះកាន់ 
មទើណាហេ  យុុំាង អែ ស្ទសាត ); 
-- kerja /មទើណាហា  ម ើរ(r)េា/   

n កមៃ ុំាងពលក ម: 
កមៃ ុំាងពលក មកន ងត្របមទសមនាោះចាប់មផ្ឌើ លយេុោះ 
tenaga kerja di negara 

tersebut mulai berkurang 

(មទើណាហេ  ម ើរ(r)េា ឌិ មនើហេ រ៉ា  
មទើរ(r)សឺប ុត  ូថ្  បឺរ(r) ូរុុំាង); 
bertenaga    

/មបើរ(r)មទើណាហា / v មនថា ពល:  
គាត់ម្វើការហត់ត្របណមដាយកាយវកិាអែលមនថា
 ពល dia melakukan senam 

dengan gerakan yang 

bertenaga (ឌយី៉ា  ម ើឡា ូកាន់ សឺណាុំា 
មឌើង្គ៉ា ន់ មហាើរ៉ា កាន់ យុុំាង បឺរ(r)មទើណាហេ ) 

tenang /មតើណាុំាង/ a មសាៀ សាា ត់: 
សូ ម ាត មសាៀ សាា ត់ harap tenang! 

(ហរ៉ា ប់ មតើណាុំាង!); 
ketenangan /ម ើមទើណាង្គ៉ា ន/់   
n សាប់សាា ត:់ គាត់ត្រតូវការម្វើេិតត និង
 ុំានិតឲ្យបនសាបស់ាា ត់ dia memerlukan 

ketenangan hati dan pikiran 
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(ឌីយ៉ា  ម ើម ើរ(r)លូកាន់ ម ើមទើណាង្គ៉ា ន់ ហទី 
ដាន ់ពី ីរ៉ា ន់); 
menenangkan /ម ុើមណើណាុំាងកាន់/  
v ម្វើឲ្យសាប:់ ម្វើឲ្យមកមងកុំាពងុយុំាបនសាា ត ់
menenangkan anak yang 

sedang menangis (ម ុើមណើណាុំាងកាន ់
អាណាក់ យុុំាង មសើដាុំាង ម ុើណាងីស(s)) 

tenda /អតនដា/ n តង់: 
ពួកម សង់តង់មៅកន ងទីធាៃ ផ្រោះ mereka 

mendirikan tenda di halaman 

rumah (ម ើមរកា ម ើនឌីរីកាន់ អតនដា ឌិ 
ហឡាម៉ា ន់ រូ ៉ាោះ) 

tendang /តឹនដាុំាង/ v រត់: 
ស្ទសតីេុំាណាស់មនាោះត្រតូវជនអែលកុំាពុងតបត្រប ល់រត់ 
ibu tua itu kena tendang 

orang yang sedang mengamuk 

(ែុីប ូ ទូវ៉ា  ែុីទូ ម ើណា តឹនដាុំាង ែូរុុំាង យុុំាង 
សឺដាុំាង ម ើង្គ៉ា  ុ ); 
menendang /ម ើណឹនដាុំាង/ v រត:់ 
បអូនរត់បល់សុំាមៅមៅហាូន adik 

menendang bola ke arah 

gawang (អាឌិ  ម ើណឹនដាុំាង បូឡា ម ើ 
អារ៉ាោះ ហេ វុុំាង); 
tendangan /តឹនដាង្គ៉ា ន់/  n រត់: 
គាត់រត់មប៉ាណាល់ទី dia melakukan  

tendangan penalti (ឌីយ៉ា  
ម ើឡា ូកាន់ តឹនដាង្គ៉ា ន់ មពណាល់ទី); 
~ bebas /តឹនដាង្គ៉ា ន មបបស(s)/ រត:់ 
កីឡាករបល់រត់មនាោះកុំាពុងអតមត្រតៀ ខៃួនរត់ 
pesepak bola itu bersiap 

melakukan tendangan bebas 

(មពើសឺប៉ា ក់បូឡា ែុីទូ បឺរ(r)សុីយ៉ា ប ម ើឡា ូកាន់ 
តឹនដាង្គ៉ា ន់ មបបស់(ស)) 

tengadah /តឹង្គ៉ា ែោះ/ v ស ៃងឹម ើលមលើ: 
គាត់ត្រតូវបនដាក់មរសឲ្យឈរមៅទីោនមហើយស ៃឹ
ងម ើលមលើ dia dihukum berdiri di  

lapangan sambil tengadah 

(ឌីយ៉ា  ឌិហ ូ ុ  បឺរ(r)ឌិរ ីឌិ ឡាប៉ា ង្គ៉ា ន់ សាុំាប ៊ីល 

តឹងង្គ៉ា ែោះ); 
menengadah    

/ម ើណឹង្គ៉ា ែោះ/ v ស ៃឹងម ើលមលើ: 
បអូនរត់មៅមត្រៅផ្រោះមដាយស ៃឹងម ើលមលើសុំាមៅមៅយ
នតមហោះ adik berlari ke luar 

rumah sambil menengadah 

melihat ke arah pesawat (អាឌិ  
បឺរ(r)ឡារ ីម ើ លូវ៉ា  រូ ៉ាោះ សាុំាប ៊ីល ម ើណឺង្គ៉ា ែោះ 
ម ើលីហត់ ម ើ អារ៉ាោះ មពើសាវ៉ា ត់) 

1tengah /មតើង៉ាោះ/ n កណាា ល: 
បឹងអែលមនមកាោះមៅេុំាកណាា ល danau 

dengan sebuah pulau di 
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tengahnya (ដាមៅ ែឺង្គ៉ា ន់ មសើប ូវ៉ា ស(់ស) 

ពូ ូវ ឌិ មតើងោះញ៉ា ); 
menengah /ម ើអនង៉ាោះ/ v  ្យ : 
ស តថភាពភាសាែង់ម ៃសគាត់មៅកត្រ ិត ្យ  
kemampuan bahasa 

Inggrisnya berada di tingkat 

menengah (ម ើមុុំាពូវ៉ា ន បហសា 

ែុីងស្ទហាិស(ស)ញ៉ា  បឺរ៉ា ដា ឌិ ទីងកាត់ ម ើអនង៉ាោះ); 
pertengahan  

/មពើរ(r)តឹង្គ៉ា ហន/់ n  ក់កណាា ល: 
ពុកនឹងម្វើែុំាមណើរមៅLombokមៅ ក់កណាា ល
អខ ayah akan pergi ke Lombok 

pada pertengahan bulan (អាយ៉ាោះ 
អាកាន់ មពើរ(r)ហា ីម ើ    បុក ប៉ា ដា 

មពើរ(r)តឹងង្គ៉ា ហន់ ប ូឡាន់ ); 
setengah /មសើមតើង៉ាោះ/  
num  ក់កណាា ល; កនៃោះ: កនៃោះមម៉ា ង: 
setengah jam (មសើមតើង៉ាោះ ចាុំា); 
~ baya /មសើមទើង៉ាោះ បយ៉ា / វ័យកណាត ល; 
~ mati  /មសើតឹង៉ាោះ/ មសរើរសាៃ ប;់ 
គាត់មរៀនមសរើរសាៃ ប់មឌើ បីត្របលងជាប់ dia 

belajar setengah mati untuk 

lulus ujian (ឌយី៉ា  បឺឡាេា(r) សឺតឹងង៉ាោះ 
ម៉ា ទី ែ ុនទុក លូលុស(ស) ែ ូ  ជីយ៉ា ន) 

2tengah /មទើង៉ាោះ/ adv កុំាពងុ: 
ខ្ ុំាកុំាពុងទសសនាទូរទសសន៍មៅមពលគាត់ខលខ្ ុំា  

aku sedang menonton televisi 

ketika dia meneleponku (អា  ូ
សឺដាុំាង ម ើណុនតុន មតមលហវីសុី ម ើទីកា ឌីយ៉ា  
ម ើអណមលប៉ាូន ូ) 

tenggang, tenggang rasa /តឹងហេ ុំាង 
រ៉ា សា/ n ការមយ យល់គាន ; 
-- waktu  

/តឹងហេ ុំាង វ៉ា ក់ទ/ូ ថ្លាផ្ុតកុំាណត ់
tenggara /តឹងហា រ៉ា / n អាម នយ៍ 
tenggat /មទើងហា ត/់ n ថ្លាផ្ុតកុំាណត ់
tenggelam /តឹងមហាើឡាុំា/ v លិេ:  

កប៉ា ល់មនាោះចាប់មផ្ាើ លិេ kapal itu 

mulai tenggelam (កាប៉ា ន់ ែុីទូ  ូថ្  

តឹងមហេើឡាុំា) 
tenggorokan /តឹងហេូ រ៉ាូកាន់/ n បុំាពង់ក: 

ឈឺបុំាពងក់ tenggorokannya seret 

(មតើងហេូរ៉ាូកាន់ញ៉ា  អសរិុត) 
tentang /តនឹាុំាង/ p ែុំាព:ី 

និយយែុំាពីបញ្ហា សុំាខ្ចន់ berbicara 

tentang hal penting (មបើរ(r)ប ៊ីចារ៉ា  
តិនាុំាង ហល់ បុិនទិង) 

tenteram /តិនមទើរុុំា/ a សុខសនាិភាព 
tentu /តិនទូ/ a ត្របកែណាស់; 

-- saja /តិនទូ/ ពតិត្របកែណាស;់ 

ជាការពិតណាស:់ ពិតត្របកែណាស ់ខ្ ុំាយល់ត្រសប 
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tentu saja saya setuju (តិនទូ 
សាចា សាយ៉ា  មសើទូជូ); 
ketentuan /ម ើតនិទូវ៉ា ន/ n បទបបញ្ាតតិ; 
menentukan    

/ម ើអណនទូកាន/់ v សមត្រ េ: 
ពលរែឋេូលរួ សមត្រ េែនកណាជាត្របធានា្ិបតរីបស់
ពួកម  rakyat ikut menentukan 

siapa presiden mereka (រ៉ា កយ់៉ា ត់ 
ែុី ុត ម ើអណនទូកាន់ សុីយ៉ា ប៉ា  អត្របសុីែិន    
ម ើមរកា ); 

tertentu /មតើរ(r)តិនទូ/ a ជាក់ោក;់ 
ណា ួយ: ផ្លត្របមយជន៍ភា ីណា ួយ 

kepentingan pihak-pihak 

tertentu (កឺបុិនទីង្គ៉ា ន់ ពីហក-់ពីហក់ 
មតើរ(r)តិនទូ) 

tenun, menenun /ម ើមនើនុន/ v តាញ: 
ម៉ា ក់ពូអកតាញសម ៃៀកបុំា ក់ ibu pandai 

menenun pakaian (ែុីប ូ ប៉ា ន់់ថ្ែ 
ម ើមនើនុន ប៉ា ថ្កយ៉ា ន់); 
tenunan /មទើនូណាន/់ n ត ាញ 

tepat /មតើប៉ា ត/់ a 1 ត្រតឹ ត្រតូវ; សុត្រកិតយ: 
េម ៃើយត្រតឹ ត្រតូវ jawaban yang tepat 

(ចាវ៉ា បន់ យុុំាង មតើប៉ា ត់); 2 ត្រតូវ: ត្រតូវមគាលមៅ 
tepat sasaran (មតើប៉ា ត់ សាសារ៉ា ន់);  

3 មទៀង: មទៀងមពល tepat waktu 

(មតើប៉ា ត់ វ៉ា ក់ទូ) 
-- janji /ម ើមនើ ប៉ា ទី េានជ/ី រកាសនា: 
មយើងត្រតូវអតរកាសនាឲ្យបនខ្ចជ ប់ខជួន kita 

diharuskan selalu menepati 

janji ( ីា ឌិហរុស(ស)កាន ់សឺឡាលូ 

ម ើមនើប៉ា ទី េាន់ជី) 
tepi /មទើព/ី n ជាយ; អ  ; មត;់ 

tepian /មទើពយី៉ា ន/ n មឆនរ; មត ់
tepuk /មទើពុក/ n ទោះ; 

 bertepuk tangan    

/មបើរ(r)ទលពុ ាុំាង្គ៉ា ន់/ v ទោះថ្ែ: 
ទសសនិកជនទោះថ្ែសអ ាងការមកាតសរមសើរែល់ពួក
ម  penonton bertepuk tangan 

menyatakan apresiasi meraka 

(មពើណុនតុន បឺរ(r)មទើពុ  ាង្គ៉ា ន់ ម ើញ៉ា ាកាន់ 
អាអត្រពសុីយ៉ា សុ ីម ើមរកា); 

tepukan /មទើពុកាន់/ n សនូរទោះថ្ែ 
tepung /មទើពុង/ n ម ៅ 
terampil /មតើរុុំាពីល/ a ជុំានាញ: 

នាងមនជុំានាញខ្ចងម្វើនុំា dia terampil 

membuat kue (ឌីយ៉ា  មតើរុុំាពីល ម ុើ ប ូវ៉ា ត 
 ូមវ);
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keterampilan /មតើរុុំាពីល, 

កឺមតើរុុំាពីឡាន/់ n ជុំានាញ: ជុំានាញនិយយ 

keterampilan berbicara 

(កឺមតើរុុំាពីឡាន់ មបើរ(r)ប ៊ីចារ៉ា ) 
terang /មតើរុុំាង/ a ្ៃឺ: ពនៃឺ្ ៃឺត្រតេង់ bersinar 

terang (មបើរ(r)សុីណារ(r)  មតើរុុំាង) 

teras /មទរ៉ា ស(់s)/ n រនហល 

teratai /មទើរ៉ា ថ្ត/ n ឈកូ 
1terbang /មទើរ(r)បុំាង/ v មហោះ; មហើរ 
2terbang /មតើរ(r) បុំាង/ v មហោះ; មហើរ: 

សតវមហើរមដាយសាៃ បរបស់វ burung 

terbang dengan sayapnya (ប ូរុង 
មតើរ(រ)បុំាង ែឺង្គ៉ា ន់ សាយ៉ា ប់ញ៉ា ); 
penerbangan   

/មពើមនើរ(r)បង្គ៉ា ន/់ n ការមហោះមហើរ 
1terbit /មទើរ(r)ប ៊ីត/ v មបោះពុ ភ; រោះ: 

ត្រពោះអាទិតយរោះពីទិសខ្ចងមកើត matahari 

terbit di timur ((ម៉ា ាហរី មទើរ(r)ប ៊ីត 
ឌិ ទី ូរ(r)); 

មសៀវមៅមរឿងនិរនអែលខ្ ុំាេូលេិតតមបោះពុ ភមៅថ្លា
មនោះ komik favoritku terbit hari 

ini កូ ី  ហវ ហវូរីត ូ  មទើរ(r)ប ៊ីត ហរ ីែុីនី); 
menerbitkan /មតើរ(r) ប ៊ីត/   
v ផ្សពវផ្ាយ; មបោះពុ ភ:  

មបោះពុ ភមសៀវមៅ menerbitkan buku 

(ម ុើមណើរ(រ)ប ៊ីតកាន់ ប ូ ូ); 
penerbitan /មពើមនើរ(r)ប ៊ីាន់/   
n មរងពុ ភ; 
terbitan /មទើរ(r)ប ៊ីាន/់ n ការមបោះពុ ព 

2terbit /មតើរ(r) ប ៊ីត / v ម ើង; រោះម ើង: 
ត្រពោះអាទិតយរោះម ើងមៅទិសខ្ចងមកើត 
matahari terbit di timur (ម៉ា ា  

ហរ ីមតើរ(r)ប ៊ីត ឌី ទី ូរ(r) ) 

terhadap /មតើរ(r)ហដាប់/ p មឆ្ងព ោះមៅកាន់; 
េុំាម ោះ; ត្របឆ្ងុំាងនឹង: 
សត្រង្គា  ត្របឆ្ងុំាងនឹងែុំាមពើពុករលួយ perang 

terhadap korupsi (មបុើរុុំាង 
មតើរ(r)ហដាប់ កូរុបសីុ) 

teriak, berteriak /មតើរីយ៉ា ក, បឺរ(r) 
មតើរីយ៉ា ក់/ v អត្រសក: ត្រសីៗបនអត្រសក ibu-

ibu berteriak (ែុីប ូ-ែុីប ូ 
មបើរ(r)មតើរីយ៉ា ក); 

teriakan /មតើរីយ៉ា កកាន/់ សអត្រ ក: 
សអត្រ កមដាយភាព្័យខ្ចៃ េ teriakan 

ketakutan (មតើរីយ៉ា ក កឺា ូាន)់
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terigu /មទើរីហាូ/ n ត្រសូវសាលី 
terima /មទើរីម៉ា / v ទទួល ; 

-- kasih /មតើរីម៉ា  កាសីុោះ/ n ែរ ុណ: 
ែរ ុណេុំាម ោះ ុំានិតមយបលែ់នក terima 

kasih atas saran Saudara (មតើរីម៉ា  
កាសីុោះ អាាស់(ស)  សារ៉ា ន់ មៅដារ៉ា ); 
menerima /ម ុើមណើរីម៉ា /   
v 1 ទទួលយក: គាត់សម័ត្រ េិតតទទួល
យករល់កងវោះខ្ចតរបស់នាង dia bersedia  

menerima semua  

kekurangannya (ឌីយ៉ា  មបើរ(រ)មសើឌីយ៉ា   
ម ុើមណើរីម៉ា  មសើ ូវ៉ា  កឺ ូរ៉ា ង្គ៉ា ន់ញ៉ា ); 2 ទទលួ: 
ពួកម ទទួលការ កែលរ់បស់មយើង mereka 

menerima kehadiran kami 

(ម ើមរកា ម ើមនើរីម៉ា  កាហឌីរ៉ា ន់ កា )ី 
terjal /មទើរ(r)េាល/់ a មចាត 
terjun /មទើរ(r)ជនុ/ v មោត 
terlalu, keterlaluan   

/ម ើមទើរ(r)ឡាលូវ៉ា ន/ a ត្រជ ល; ហួស; មពក 
terminal /មតើររ(r) ីណាល់/ n សាថ នយីណ៍ 

សាថ នីយណ៍រលយនត terminal bis 

(មតើររ(r) ីណាល់ ប ៊ីស) 

ternak /មទើរ(r)ណាក/់ n សតវេិញ្ាឹ ; 

beternak   

/មបើរ(r)មទើណាកាន/់ v េិញ្ាឹ : 
ការង្គរឳពុកមា យគាត់េិញ្ាឹ មគា pekerjaan 

orang tuanya beternak sapi  

(មពើម ើរ(r)េាអាន់ ែូរុុំាង ទូវ៉ា ញ៉ា  
បឺមទើរ(r)ណាក ់សាពី); 
peternakan    

/មពើរ(r)មទើណាកាន/់ n ការេិញ្ាឹ  
terobos /មទើរ៉ាូបូស(s)/ v ឆៃងកាត់; កាត់; 

អបកធាៃ យ; ោតត្រតដាង; 
menerobos /ម ើមនើរ៉ាូបូស(s)/ v ឆៃងកាត;់ 
កាត:់ គាត់រត់កាត់ម្ៃៀង dia berlari 

menerobos hujan (ឌីយ៉ា  បឺរ(r)ឡារ ី
ម ើណឺរ៉ាូបូស(ស) ហ ូេាន់់); 
terobosan /មទើរ៉ាូបូសាន/់ n ទមៃ យ; 

ការអបកធាៃ យ 

tertib /មទើរ(r)ទីប/ a ា លុំាដាប់លុំាមដាយ; 

មនរមបៀប; 
ketertiban /ម ើមទើរ(r)លីបាន/់   
n លុំាដាប់លុំាមដាយ; សណាា ប់ធាន ប់; 
menertibkan /ម ើមនើរ(r)ទបិកាន់/   
v មរៀបេុំាឲ្យមនរមបៀប; ទប់សាេ ត:់  
ប៉ាូលីសទប់សាេ តែ់នកត្របឆ្ងុំាងតវ៉ា   
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polisi menertibkan massa 

(ប៉ាូលីសីុ ម ើណឺរ(r)ទីបកាន់ ម៉ា សា); 
terumbu /មទើរុ ប /ូ n ផ្ទេ លម; 

-- karang /មទើរុ ប ូ ការុុំាង/ ផ្ទេ លម 
terus /មទើរុស(s)/ adv បនត 
tes /មតោះ/ n សាកលបង: 

ម្វើការសាកលបងមលើភាពស រ យ និងត្រតឹ ត្រតូវ  
tes kelayakan dan kecocokan 

(ែ ូជី កឺឡាយ៉ា កាន ់ដាន ់កឺ េេូូកាន់) 
tetangga /មតើាុំាងហេ / n ែនកជិតខ្ចង 

tetap /មទើាប/់ v មៅបនត; មៅអត; 
ketetapan /ម ើមទើាប៉ា ន់់/   
n ការសមត្រ េេិតត; 
menetapkan   

/ម ើមនើាប់កាន/់ v កុំាណត់; មត្រជើសមរីស: 
ត្របធានា្ិបតីមត្រជើសមរីស ស្ទនតីរបស់គាត់ 
presiden menetapkan 

menterinya (មត្របសុីែិន ម ើមនើាប់កាន ់
ម ើនមទើរីញ៉ា ) 

tetapi /មតើាប់ពី/ p ប៉ាុអនត:  
គាត់េង់ កេូលរួ អែរ ប៉ាុអនតគាត់ និអាេ dia  

 

 

 

mau datang tetapi tidak bisa 

(ឌីយ៉ា  ម៉ា វ ដាាុំាង មតើាប់ពី ទីដាក់ ប ៊ីសា) 

tetes /អតអតស(s)/ n តុំាណក;់ 
menetes /ម ើមនអតស(s)/ v ត្រសក:់ 
ទឹកអ្នកគាត់ត្រសក់មត្រ ោះអតទុកខលុំាបក air 

matanya menetes karena 

sedih (អាយីរ(r) ម៉ា ាញ៉ា  ម ើមនអតស(ស) 

កាមរីណា មសើឌិោះ) 
tewas /មតវ៉ា ស(់s)/ v សាៃ ប់; 

menewaskan    

/ម ើមនវ៉ា ស់កាន់/ v បនសមៃ ប់: 
មត្រគាោះ្ មជាតិបនសមៃ ប់ពលរែឋ bencana 

alam menewaskan penduduk 

(បិនចាណា អាឡាុំា ម ើមណវ៉ា សាេ ន មពើនឌូឌ ុ) 
tiada /ទយី៉ា ដា/ v គាម ន 
tiang /តុងហា ក/់ n បមង្គា ល 

tiap, setiap /ទយី៉ា ប់, សឺទីយ៉ា ប/់ num 

មរៀងរល់: ថ្លាបុណយឯករជយត្រតូវបន
ត្របរពធម ើងមរៀងរល់ឆ្ងន ុំា hari 

kemerdekaan dirayakan setiap 

tahun (ហរ ីកឺម ុើរ(r)មែកាអាន ឌីរ៉ា យ៉ា កាន់ 
មសើទីយ៉ា ប ាហុន)
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tiba /ទីប/ v  កែល:់ គាត់ កែល់ពីចាកាា 

dia tiba dari Jakarta (ឌីយ៉ា  ទបី 

ដារី ចាការា); 

tiba-tiba /ទីប-ទីប/ adv ភាៃ  ៗ: 
ភាៃ  ៗក៏លឺសូរសម ៃងកាុំាម្ៃើង tiba-tiba ia 

mendengar suara tembakan 

(ទីប-ទីប ឌីយ៉ា  ម ុើនែឺង្គរ(រ) ស ូវ៉ា រ៉ា  
អត បកាន)់ 

tidak /ទីដាក់ / adv មទ:  ិនត្រតឹ អតខ្ ុំាប៉ាុមណាណ ោះមទ 
tidak hanya saya (ទីដាក់ ហញ៉ា  
សាយ៉ា ) 

tidur /ទីឌូរ(r)/ v ម ង: ម ងត្របុំាមម៉ា ងកន ង ួយថ្លា 
tidur lima jam sehari (ទីឌូរ លមី៉ា  
ចាុំា មសើហរី); ម ងថ្លា tidur siang (ទឌីូរ 

សុីយ៉ា ង); លង់ម ង kantong tidur 

(កាន់តុង ទីឌូរ); 
tertidur /មទើ(r)ទីឌូរ(r)/ v លង់លក:់ 
គាត់ម ងលក់មដាយសារមនឿយហត់ dia 

tertidur karena capai (ឌីយ៉ា  
មតើរ(រ)ទីឌូរ កាមរីណា ចាអប៉ាៈ) 

tik, mengetik  /ម ើមងើទកិ/ v េុេ; វយ: 
ម៉ា ក់កុំាពុងអតវយែតថបទសុំាណួរត្រប ង  

ibu sedang mengetik soal 

ujian (ែុីប ូ សឺដាុំាង ម ើងមង៉ាទី  សូែល 

ែ ូជីយ៉ា ន) 
tikar /ទីការ(r)/ n កត្រមល 

tiket /ទីកិត / n សុំាបុត្រត 
tikus /ទី ុស(s)/ n កណា រ 
tilang /ទីឡាុំាង/ n ពិន័យ; 

menilang /ម ើនីឡាុំាង/ v ផ្ទកពិន័យ: 
ប៉ាូលីសផ្ទកពិន័យជនមលមើស polisi 

menilang pelanggar (ប៉ាូលីសីុ 

ម ើនីឡាុំាង មពើឡាុំាងហេ រ(r)) 

tim /ទី / n ត្រក   

timbang, menimbang /ទិ បុំាង, 
ម ើនិ បុំាង/ v 1 លៃឹង: ែនកលកល់ៃឹងសេរ 
pedagang menimbang gula 

(មពើដាហេ ុំាង ម ើនី បុំាង ហាូឡា);  

2 v លៃឹង: លៃឹងកញ្ាបឥ់វ៉ា ន់ menimbang 

bagasi (ម ុើនិ បុំាង បកាសុី); 
timbangan /ទិ បង្គ៉ា ន/់  n ជញ្ជីងលៃងឹ
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timbul /ទិ ប ុល/ v មលេម ើង; ផ្ុសម ើង; 
មកើតម ើង 

timur /ទី ូរ(r)/ n ខ្ចងមកើត 
tindak /ទិនដាក/់ n ជុំាហ ន; 

bertindak    

/មបើរ(r)ទិនដាក/់ v ម្វើសក មភាព: 
ប៉ាូលីសបនម្វើសក មភាពមឌើ បីទប់សាេ ត់ហវូង នុសស 
polisi bertindak menertibkan 

kerumunan massa (ប៉ាូលីសីុ 

បឺរ(r)ទិនដាក់ ម ើមនើរ(r)ទីបកាន់ ម ើរូ ូណាន់ 
ម៉ា សា); 

tindakan /ទនិដាកាន់/ n ទមងវើ 
tindak lanjut /ទិនដាក់ ឡាន់ជុត/  

v ា ដាន 
tinggal /ទិងហេ ល/់ v សាន ក់មៅ; រស់មៅ: 

ខ្ ុំារស់មៅឥណឌូ មនសុីត្របុំាឆ្ងន ុំា aku tinggal di 

Indonesia lima tahun (អា  ូ
ទិងហេ ល ់ឌី ឥណតូ មនសុីយ៉ា  លីម៉ា  ាហុន); 
meninggalkan /ម ើនងិហេ ល់កាន/់   
v ចាកមេញ: គាត់ចាកមេញពីបងឹកក់ សិល ញិ 

dia meninggalkan Bangkok 

kemarin (ឌីយ៉ា  ម ុើនិងហេ ល់កាន បុំាងកក 
កឺម៉ា រិន); 

meninggal dunia   

/ម ើនិងហា ល់ ឌនូីយ៉ា /  ទទួល រណៈភាព; 
សាៃ ប់: 
ពុកគាត់បនទទួល រណៈភាពមដាយសាប់េិតត 
ayahnya meninggal dunia 

dengan tenang (អាយ៉ាោះញ៉ា  ម ើនិងហេ ល់ 
ឌូនីយ៉ា  មឌើង្គ៉ា ន់ មទើណាុំាង) 

tinggi /ទិងហាី/ a ខពស:់ អាគារខពស ់gedung 

tinggi (មហាើឌុង ទិងហាី) 
tingkah, tingkah laku /ទិងកោះ ឡា ូ/ 

n អាកបបកិរិយ 

tingkat, bertingkat    

/មបើរ(r)ទិងកាត/់ v ជាន:់ ផ្រោះគាត់មនបីជាន ់ 
rumahnya bertingkat tiga 

(រូ ៉ាោះញ៉ា  បឺរ(r)ទិងកាត់ ទីហេ ); 
meningkat /ម ើនិងកាត/់ v មកើនម ើង: 
ត្របកម់បៀវតសន៍គាត់មកើនម ើងឆ្ងន ុំាមនោះ gajinya 

meningkat tahun ini (ហា ជញី៉ា  
ម ើនិងកាត់ ាហ ុន ែុីនី); 
tingkatan /ទិងកាាន/់ n លុំាដាប;់ 
កត្រ ិត; ឋានៈ 

tinju /ទនិជូ/ n ត្របដាល់; 
bertinju /មបើរ(r)ទិនជ/ូ v ត្របយុទធ; 
ត្របដាល់:  ៉ាូហុំាម៉ា ត់ អាលី ត្របដាល់ែូេរុំា 
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Muhammad Ali bertinju 

sambil menari-nari ( ូហុំាម៉ា ត់ អាលី 

បឺរ(r)ទិនជូ ម ើណារី-ណារី) 
tinta /ទិនា/ n ទឹកថាន ុំា 
tipis /ទីពីស(s)/ a មសាើង: កត្រមលមសាើង 

lapisan tipis (ឡាពសីាន់ ទីពីស(s)) 

tipu /ទីពូ / n ឧបយកល; 
-- muslihat /ទីពូ  ូសៃីហត់/  
ឧបយកល; 
menipu /ម ើនីព/ូ v មបកត្របស់; បនៃុំា: 
មបកត្របស់ែនកែថ្ទ ជាទមៃ ប់ែ៏អាត្រកក់ 
menipu orang adalah 

kebiasaan yang buruk (ម ុើនីព ូ
ែូរុុំាង អាដា ោះ កឺប ៊ីយ៉ា សាអាន យុុំាង ប ូរុក); 
tipuan /នីពវូ៉ា ន់/ n មបកត្របស់; បនៃុំា 
មនាោះត្រគាន់អតជាការបនៃុំា itu hanya tipuan 

belaka (ែុីទ ូហញ៉ា  ទីពូវ៉ា ន មបើឡាកា) 

tirai /ទីថ្រ៉ា/ n វុំាងនន 
titik /ទីទិក/ n េុំានុេ េុំានេុត្របសពវ titik 

kumpul (ទីទិក  ុ ពុល) 

titip /ទីទីប/ v មផ្្ើរ; 

menitipkan /ម ើនទីីបកាន/់ v មផ្្ើរ: 
ពុកគាត់មផ្្ើរបអូនជា ួយពួកខ្ ុំា  

ayah menitipkan adik pada 

kami (អាយ៉ាោះ ម ើនីទិបកាន់ អាឌិ  ប៉ា ដា 

កា )ី; 
titipan /ទីទីប៉ា ន់/់ n បមញ្ាើរ 

toilet /តយអ ត/ n បនរបទ់ឹក: 
បនរប់ទឹកមៅអាកាសយនដាឋ នសាអ តមនែនា យ័ 

toilet bandara bersih (តយអ ត 
បនដារ៉ា  មបើរ(រ)សុីស(s)) 

toko /តូកូ/ n ហង: បណាណ គារ toko buku 

(តូកូ ប ូ ូ); 
-- swalayan   

/តូកូ សាវ ឡាយ៉ា ន/់ ហងទុំាមនើប; 

pertokoan /មពើរ(r)តូកូអាន/ n ហង 

tolak, menolak /តឡូាក់, ម ុើណូឡាក់/   
v បែិមសែ: គាត់បែិមសែ ិនមៅមន ក់ឯងមទ ia  

menolak pergi sendiri (ែុីយ៉ា  
ម ុើណូឡាក់ មបុើរ(r)ហា ីសិនឌីរី); 
penolakan /មបុើណូឡាកាន់/ n បែិមសែ; 
មសេកាីបែិមសែ:  
មសេកាីបែិមសែសុំាមណើរ penolakan 

permintaan (មបុើណូឡាកាន់ 
មបុើរ(r) ិនាអាន)
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tolong, menolong  

/តូ  ង, ម ុើណូ  ង/ v ជួយ: ខ្ ុំានឹងជួយែនក 
saya akan menolongmu (សាយ៉ា  
អាកាន់ ម ុើណូ  ង ូ); 
pertolongan   

/មពើរ(r)តូ ូង្គ៉ា ន់/ n ជុំានួយ; ការជួយគាន  
tomat /តុុំាបត់/ n មប៉ាងមប៉ា ោះ 

tombak /ត ុបក/់ n លុំាអពង 
tombol /តុ បុល/ n ប តូុង 
tong /តុង/ n ្ុង 
tongkat /តងុកាត/់ n មឈើត្រេត ់

tonton, menonton  

/តុនតនុ, ម ុើណុនតុន/ v ម ើល; ទសសនា: 
គាត់េូលេិតតម ើលបល់រត់ dia suka 

menonton bola (ឌីយ៉ា  ស ូកា 

ម ុើណុនតុន បឡូា); 

penonton /មបុើណុនតុន/ n ែនកទសសនា; 

ទសសនិកជន: 
ទីោនបល់រល់ម រមពញមៅមដាយែនកទសសនា 

stadion dipenuhi penonton 

(មសើាឌីយ៉ាូន ឌីមបុើនុោះ មបុើណុនតុន) 
topeng /តូបុងឹ/ n របុំាង 
topi /តូព/ី n  កួ:  កួការ រកុំាមៅថ្លា  

topi melindungi dari cahaya 

matahari (តូពី ម ុើលិនឌូងី ដារីចាហយ៉ា  
មាហរ)ី 

topik /តូពកិ/ n ត្របធានបទ 
toserba /តូមសើរ(r)ប/ n ហងលកទ់ុំានញិ 

traktir /ត្រាកទីរ(r)/ v ប៉ា វ 
truk /ត្រតកឹ/ n ឡាន 
tua /ទូវ៉ា / a ចាស់: មោកាចាស់មហើយ kakek 

sudah tua (កាកិក ស ូែោះ ទូវ៉ា ) 
tuan /ទូវ៉ា ន/់ n មោក; មោកមា ស់: 

សូ ែមញ្ជើញេូល មោក silakan masuk, 

Tuan (សុី ោះកាន់ មស ុក ទូវ៉ា ន) 
tuang, menuangkan    

/ម ើនូវ៉ា ងកាន/់ v ចាក:់ ែនកបមត្រ ើចាក់ម្សជជៈ 
pelayan menuangkan 

minuman (មពើឡាយ៉ា ន់ ម ើនូវ៉ា ងកាន់  
 ីនូម៉ា ន់) 

tubi, bertubi-tubi /មបើរ(r)ទូប ៊ី-
ទូប ៊ី/ adv ែអែលៗ: 
ពួកម សួរមរឿងមនាោះែអែលៗ mereka 

menanyakan hal itu bertubi-

tubi (ម ើមរកា ម ើណាញ៉ា កាន់ ហល់ ែុីទូ 
បឺរ(r)ទូប ៊ី-ទូប ៊ី)
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tubuh /ទបូ ុោះ/ n ខៃួន; រងកាយ: ភាសាកាយវកិារ 
bahasa tubuh (បហសា ទូបុោះ) 

tugas /ទហូេ ស/់ n ភារកិេា: 
ភារកិេាែុំាបូងរបស់គាត់ ឺមរៀបេុំាឯកសារឲ្យមនរមបៀប 
tugas pertamanya adalah 

merapikan berkas (ទូហេ ស(s) 

មបុើរ(r)ាម៉ា ញ៉ា  អាដា ោះ); 
bertugas /មបើរ(r)ទូហា ស/់  

v ទទួលបនរ ក; មនកេិាការ: 
ពុកមនកិេាការមៅប៉ាុសាិ៍ប៉ាូលីស ayah 

bertugas di kepolisian (អាយ៉ាោះ 
បឺរ(r)ទូហេ ស ់ឌ ិម ើប៉ាូលីសុីយ៉ា ន់); 
petugas /មពើទូកហេ ស/់ n 1  ត្រនត:ី 
 ស្ទនតីសនតិសុខអាកាសយនដាឋ ន petugas 

keamanan bandara (មបុើទូហេ ស(់ស) 

កឺអាម៉ា ណាន់ បនដារ៉ា );  ស្ទនតីរដាឋ ្ិបល 

petugas pemerintah (មបុើទហូេ ស(់s)  

មបុើម ុើរិនតោះ); 2 ែនក: ែនកសមអ ត petugas 

kebersihan (មបុើទូហេ ស(s) 

កឺមបើរ(r)សុីហន់); ែនកទទួលម្្ៀវ petugas 

penerima tamu (មបុើទូហេ ស(s) 

មបុើមណើរីម៉ា  ា )ូ 
tugu /ទូហា/ូ n វិមន 

Tuhan /ទូហន់/ n ត្រពោះ 

tuju, tujuan /ទូជូ, ទជូូវ៉ា ន/់ n 1 មគាលមៅ: 
មគាលមៅមទសេរណ៍ tujuan wisata 

(ទូជូវ៉ា ន វសីាា); 2 បុំាណង: 
បុំាណងថ្នការសិកាត្រសាវត្រជាវមនោះ 
 ឺមែើ បីម្វើមសេកាីសននិដាឋ ន tujuan 

penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hipotesis (ទូជវូ៉ា ន 
មបុើមណើលីទីយ៉ា ន) 

tukang /ទូកាុំាង/ n ជាង 
tukar /ទូការ(r)/ v បាូរ; 

menukar /ម ើនូការ(r)/ v បាូរ: បាូរលុយ 

menukar uang (ម ុើនូការ(រ)  ែ ូវុុំាង); 
penukaran mata uang   

/មពើនូការ៉ា ន់ ម៉ា ា ែ ូវុុំាង/ បាូរត្របក ់
tulang /ទឡូាុំាង/ n ឆអឺង 
tulis, menulis /ម ើនូលិស(s)/ v សរមសរ: 

ការេូលេិតតសរមសរមរឿង dia suka 

menulis cerita (ឌីយ៉ា  ស ូកា 

ម ើនូលីស(ស) េឺរីា); 

tulisan /ទូលីសាន់/ n ែតថបទ 
tulus /ទូលុស(s)/ a មសាម ោះត្រតង;់ មន្កាីភាព 
tumbuh /ទុ ប ុោះ/ v លូតោស់: 

មកមងៗ្ុំាលូតោស់ត្របកបមដាយសុខភាពលអ 
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anak-anak tumbuh dengan 

sehat (អាណាក់-អាណាក់ ទុ ប ុោះ ែឺង្គ៉ា ន ់
សីហត់); 
tumbuhan /ទុ ប ូហន់/ n ែុំាណាុំា: 
មត្រសាេទឹកែុំាណាុំា menyirami 

tumbuhan 

tumpah /ទុ ប៉ាោះ/ v កុំាពប;់ ចាក់មេញ 

tumpang, penumpang    

/ទុ បុុំាង, មបុើនុ បុុំាង/ n ែនកែុំាមណើរ: 
ែនកែុំាមណើរា យនតមហោះ penumpang 

pesawat terbang ែនកែុំាមណើរខុសេាប់ 
penumpang gelap 

tumpul /ទុ ពុល/ a រិល: កាុំាបិតរិល pisau 

tumpul (ពិមៅ ទ ុពុល) 

tunai /ទូថ្ណ/ adv សាេ់ត្របក;់ 
menunaikan    

/ម ើនូថ្ណកាន់/ v បុំាមពញកាតពវកិេា 
គាត់កុំាពុងអតបុំាមពញកាតពវកេិាម្វើបុណយ dia 

sedang menunaikan ibadah 

(ឌីយ៉ា  សឺដាុំាង ម ើនូថ្ណកាន់ ែុីបែោះ) 
tunduk /ទនុឌុក/ v មអានកាល; 

menunduk /ម ើនុនឌកុ/ v មអានកាល:  
គាត់មអានកាលមដាយសារការមគារព dia 

menunduk karena hormat (ឌីយ៉ា  
ម ើនuនឌu  កាមរីណា ហូរ(r)ម៉ា ត) 

tunggu, menunggu  

 /ទុងហាូ , ម ើនងុហា/ូ v រង់ចាុំា: រង់ចាុំារមទោះម្ៃើង 
menunggu kereta (ម ុើនុងហា ូកឺមរា) 

tunjuk, menunjuk  

/ទុនជកុ,ម ើនុនជកុ/ v េងអ ល; បង្គា ញ: 
េងអ លមៅកាន់ទិសខ្ចងលិេ menunjuk ke 

arah barat (ម ុើនុនជកុ កឺ អារ៉ាោះ បរ៉ា ត)់; 
menunjukkan    

/ទុនជកុ,ម ើនុនជុកកាន/់ v បង្គា ញ: 
បង្គា ញពីជុំានាញរបស់គាត់ menunjukkan 

kebolehannya (ម ុើនុនជុកកាន ់
កឺបូម ហន់ញ៉ា ); 
penunjukan    

/ទុនជកុ,មពើនុនជូកាន/់ n េងអ ល; បញ្ហជ ; 
អតងាុំាង: 
ពួកម បនត្របកាស់ពីការអតងាុំាងមជាកូជាែនកត្រ ប់ត្រ 
ងទីផ្ារ mereka mengumumkan  

penunjukan Joko sebagai 

manajer pemasaran (ម ុើមរកា 

ម ុើងុ ុ កាន់ មបុើនុនជូកាន់ េកូូ មសើបថ្ហា 
ម៉ាណាមេើរ(r) មបុើម៉ា សារ៉ា ន់) 

tuntut, menuntut  

/ទុនទតុ, ម ើនុនទុត/ v 1  ផ្ានារ មរស: 
កាត់មរសឧត្រកិែឋជន menuntut pelaku 

kejahatan
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 (ម ុើនុនទុត មបុើឡា ូ កឺចាហាន់); 2 បាឹង: 
សងសឹក menuntut balas (ម ុើនុនទតុ 
បឡាស(ស)) 

turis /ទូរសិ/ n ែនកមទសេរណ៍: 
ែនកមទសេរណ៍ែនតរជាតិ turis 

mancanegara (ទូរិស(s) ម៉ា នចា 

មណើហេ រ៉ា ) 
turun /ទូរុន/ v េុោះ; ធាៃ ក់: តថ្ ៃមត្របងធាៃ ក់េុោះ 

harga minyak turun (ហរ(r)ហេ  
 ីញ៉ា ក់ ទូរុន); 
menuruni /ម ើនូរូន/ី v េុោះ : 
ពួកម េុោះពីមលើ្នុំាមដាយការត្រប ងត្របយ័តន mereka 

menuruni gunung dengan 

hati-hati (ម ើមរកា ម ើនូរូនី ហាូនុង មឌើង្គ៉ា ន់ 
ហទី-ហទី); 
menurunkan /ទូរនុ, ម ុើនូរុណកាន/់   
v 1 កាត់បនថយ: កាត់បនថយែត្រាកុំាមណើត 
menurunkan angka kelahiran;  

2 ទមៃ ក់; ដាក់េុោះ: ដាក់ែនកែុំាមណើរេុោះ 
menurunkan penumpang 

(ម ុើនុរុនកាន ់មបុើនុ បុុំាង); 
turunan  /ទូរូណាន់/  n ជុំានាន;់ េ ៃង 

 

 

turut, menurut /ទូរុត, ម ុើនូរុត/  
v មយងមលើ: មយើងមលើ ុំានិតរបស់គាត់  
មរឿងមនាោះ ិនត្របកែមនាោះមទ menurut 

pendapatnya, hal itu tidak 

tepat (ម ុើនូរុត បុិនដាប៉ា ត់ញ៉ា ); 
menuruti /ម ើនូរូទី/ v ម្វើា : 
កូនៗម្វើា បង្គា ប់ឳពុកមា យ anak-anak 

menuruti perintah orang tua 

(អាណាក់-អាណាក់ ម ើនូរុតទី មពើរិនតោះ ែូរុុំាង 
ទូវ៉ា ); 
penurut /មពើនូរុត/ n ែនកម្វើា បង្គា ប ់

tusuk /ទូស ុក/ v េង្គេ ក;់ ចាក់; 

menusuk /ម ើនូសុក/ v មដាតឆ្ងេ ក;់ ចាក:់ 
ម៉ា ក់មដាតឆ្ងេ ក់សាេ់មឌើ បីម្វើសាេ់អាុំាង ibu 

menusuk daging untuk dibuat 

sate (ែុីប ូ ម ើនូស ុ  ដាហាិង ែ នុទុក ឌបិ ូវត់ 
សាមត)  

tutup /ទូទុប/ v 1  ត្រ ប; បិទ; 2 បិទ;  
menutupi /ម ើនូទូព/ី v ត្រ ប: 
ម៉ា ក់ត្រ ប ាូបអាហរមៅមលើតុ ibu menutupi  

makanan di atas meja (ែុីប ូ 
ម ើនូទូពី ម៉ា កាណាន់ ឌិ អាាស់(s) ម េា)
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tutur, penutur /ទទូូរ(r), មពើនូទូរ(r)/ n 

វ មិន: វ មិននយិយភាសាកុំាមណើត penutur 

 jati (មបុើនូទូរ(r) េាទី)  

វ មិននយិយភាសាបរុំាង penutur 

bahasa Prancis (មបុើនូទូរ(r) បហសា 

មបុើរ៉ា ន់ជីស(s)) 
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U  -  u 

uang /ែ ូវុុំាង/ n 1 លុយ; 2 លុយ; ត្របក;់ លវិកា: 
ត្របក់ ិនអាេទិញែវីត្រ បយ់៉ា ងបនមទ uang 

tidak bisa membeli semuanya 

(ែ ូវុុំាង ទីដាក់ ប ៊ីសា ម ុើ មបើល ីមសើ ូវ៉ា ញ៉ា ); 
-- kas /ែ វុូុំាង កាស់(s)/ សាេ់ត្របក់; 
-- lelah /ែ វុូុំាង មលើ ោះ/ លុយ្ីប; 
keuangan /ម ើែ ូវ៉ា ង្គ៉ា ន/់  n ហិរញ្ាវតថ  

uap /ែ ូវ៉ា ប់/ n េុំាហយ; 

menguap /ម ើងូវ៉ា ប់/ v ហួត: 
ទឹកហួតមៅមពលរមសៀល  air menguap 

pada siang hari (អាយីរ(r) ម ើងូវ៉ា ប់ 
សុីយ៉ា ង ហរ)ី; 
penguapan /មពើងូវ៉ា ប៉ា ន់/់ n រំហួត 

ubah, mengubah /ែ ូបោះ, ម ើងូបោះ/ v បាូរ: 
បាូមឈ្លម ោះរបស់គាត់ mengubah 

namanya (ម ុើងូបោះ ណាម៉ា ញ៉ា ); 
perubahan /ែ ូបោះ, មពើរូបោះហន/់  
n ផ្ទៃ ស់បារូ: ផ្ទៃ ស់បាូរអផ្នការ perubahan 

rencana (មបុើរូបហន់ មរនចាណា) 

uban /ែ ូបន/់ n សក់សេូវ; 

beruban /មបើរូបន/់ v សេូវ: 
សក់គាត់ចាប់មផ្ឌើ សេូវ rambutnya 

sudah beruban (រុុំាប ុតញ៉ា  ស ូែោះ 
បឺរ(r)ែ ូបន់) 

ucap, mengucapkan /ែ ូចាប់, 
ែ ូចាប់ប៉ា ន់/ v និយយ; អលៃង; បមញ្ាញសុំាមនៀង: 
បមញ្ាញសុំាមនៀងថ្ន កយបរមទស 

melafalkan kata-kata asing 

(ម ុើឡាហវ ល់កាន់ កាា-កាា អាសិុង) 
udara /ែ ូដារ៉ា / n ខយល់; អាកាស: កណាា លវល 

udara terbuka (ែ ូដារ៉ា  មតើរ(រ)ប ូកា) 

ujar, ujaran /ែ ូេារ៉ា ន/់ n  កយសុំាែី 
uji /ែ ូជ/ី n សាកលបង; 

-- coba /ែ ូជី េូប/ ការសាកលបង; 
ការពិមសា្ន៍; 
menguji /ម ើងូជ/ី v សាកលបង: 
ត្រ ូសាកលបងពួកខ្ ុំា នុមពលត្របលង guru 

menguji kami sebelum ujian 

(ហាូរូ ម ើងូជី កា  ីសឺបឺលុ  ែ ូជីយ៉ា ន); 
ujian /ែ ូជយី៉ា ន/ n ត្រប ង 

ujud /ែ ជូុង/ n មេតនា; ែតថន័យ;
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berujud /មបើរូជុែ/ v មនរង: 
កាែូខួបកុំាមណើតខ្ ុំាមនរងជាត្របែប់ kado 

hadiah ulang tahunku berujud 

kotak (កាែ ូហឌិយ៉ាោះ ែ ូឡាុំាង ាហ ុន ូ 
បឺរូជុត កូាក់) 

ujung /ែ ូជុង/ n េុងបញ្ាប់; 

berujung /មបើរូជុង/ v មនទបីញ្ាប់: 
ការត្របកួតមនាោះបនបញ្ាប់មដាយពួកខ្ ុំាឈនោះ 
pertandingan itu berujung 

kemenangan kami (មពើរ(r)ាន់ឌីង្គ៉ា ន់ 
ែុីទូ បឺរ(r)ែ ូជុង ម ើម ើណាង្គ៉ា ន់ កា )ី 

ukir, mengukir /ម ើងូ ីរ(r)/ v ឆ្ងៃ ក់: 
ពុកគាត់ពូអកឆ្ងៃ ក់មឈើ ayahnya pandai 

mengukir kayu (អាយ៉ាោះញ៉ា  ប៉ា ន់់ថ្ែ 
ម ើងូ ីរ(r) កាយូ); 

ukiran /ែ ូ ីរ៉ា ន់/ n េមៃ ក ់
ukur /ែ ូ ូរ(r)/ n វស;់ 

mengukur /ម ើងូ ូរ(r)/ v វស:់ 
ជាងកាត់មែរវស់ែងខៃួន tukang jahit 

mengukur badan (ទូកាុំាង េាហុីត 
ម ើងូ ូរ(r) បដាន់); 
ukuran /ែ៉ា ូូរ៉ា ន/ n ទុំាហុំា: ទុំាហុំា ែិល (L) 

ukuran L (ែ ូ រូ៉ា ន់ ែិល) 

 

 

ulang tahun /ែ ូឡាុំាង ាហ ុន/ n ខបួកុំាមណើត 
ulang, berulang-ulang   

/បឺរូឡាុំាង-ែ ឡូាុំាង/ v ែអែលៗ ាងមហើយ ាងមទៀត: 
គាត់សួរមរឿងែអែលៗ ាងមហើយ ាងមទៀត dia 

berulang-ulang menanyakan 

hal yang  sama (ឌយី៉ា  បឺរូឡាុំាង-ែ ឡូាុំាង 
ម ើណាញ៉ា កាន់ ហល់ យុុំាង សាម៉ា ); 
mengulangi /ម ើងឡូាុំាង/ v  ាងមទៀត; 
សារជាលមី: អាន កយ ាងមទៀត mengulangi 

kata-kata (ម ុើងូឡាងី កាា-កាា); 

ulangan /ែ ូឡាង្គ៉ា ន/់ n ត្របលង: 
ត្របលង ក់កណាា លឆមស ulangan 

tengah semester (ែ ូឡាង្គ៉ា ន់ តឺង៉ាោះ 
មសើអ ៉ាស(s)មតើរ(r)) 

ulang-alik /ែ ឡូាុំាង-អាលិក/ v មៅវិញមៅ ក 
ulur, mengulur /ម ើងូលូរ(r)/ v ពនារ: 

ត្រក  មនាោះមលង្ាន់ៗមែើ បីពនារមពល tim itu 

bermain keras untuk 

mengulur waktu (ទី  ែុីទូ 
បឺរ(r)ម៉ា ែុីន ម ើរ៉ា ស ់ែ ុនទុក ម ើងូលូរ(r) វ៉ា កទូ) 

umbi /ែ ុ ប ៊ី/ n ម ើ  
umpama /ែ  ុប៉ា ម៉ា / n ឧរហរណ ៍

umpan /ែ ុ ប៉ា ន/់ n នុយ;
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mengumpan    

/ម ើងូ ប៉ា ន់/់ v មបោះ; រត:់ 
កីឡាករមនាោះរតប់ល់មៅឲ្យ ិតតរួ ត្រក  គាត់ 
pemain itu mengumpan bola 

ke arah kawannya (មពើម៉ា ែុិន ែុទីូ 
ម ើងុ ប៉ា ន់់ បូឡា ម ើ អារ៉ាោះ កាវ៉ា ន់ញ៉ា ) 

umum /ែ ូ  ុ/ a សាធារណៈ; ទូមៅ: 
មហដាឋ រេនាស ព័នធសាធារណៈ fasilitas 

umum (ហវ សុលីីាស់(s) ែ ូ  ុ ); 
តត្រ ូវការទូមៅ ketentuan umum 

(កឺអតនទូវ៉ា ន់ ែ ូ ុ ); 
mengumumkan /ម ើង ូុ កាន/់  
v ផ្សពវផ្ាយ; ជូនែុំាណឹង: 
ជូនែុំាណងឹថ្លាឈប់សត្រមក 
mengumumkan hari libur 

(ម ុើងូ ុ កាន់ ហរ ីលីបូរ(r)); 

pengumuman /មពើងូ ូម៉ា ន/់  
n មសេកាីជួនែុំាណឹង: មសេកាីជនូែុំាណងឹសុំាខ្ចន់ 
pengumuman penting (មបុើងូ មូ៉ា ន់ 
បុិនទិង) កាា មខៀនជូនែុំាណឹង papan 

pengumuman (ប៉ា ប៉ា ន់ មបុើងូ ូម៉ា ន់); 

umumnya /ែ ូ ូរ(r)/ ជាទូមៅ 

umur /ែ ូ ូរ(r)/ n អាយុ: អាយុត្របុំាឆ្ងន ុំា umur 

lima tahun (ែ ូ ូរ(r) លីម៉ា  ាហុន); 
berumur /បឺរូ ូរ(r)/ v មនអាយុ:  

កូនគាត់មនអាយុពីរអខ anaknya baru 

berumur dua bulan (អាណាកញ់៉ា  
បរូ បឺរ(r)ែ ូ ូរ(r) ឌូវ៉ា  ប ូឡាន់); 

seumur /មសើែ ូ ូរ(r)/ n អាយុែុំាណាលគាន ; 
umur /ែ ូសុីយ៉ា / n អាយុ; 

undang, mengundang /ែ ុនដាុំាង, 
ម ើងុនដាុំាង/ v ែមញ្ជើញ: 
ែមញ្ជើញម្្ៀវេូលរួ ពី្ីជប់មលៀង 
mengundang tamu ke pesta 

(ម ុើងុនដាុំាង ា  ូកឺ អប៉ាស(s)ា); 

undang-undang /ែ ុនដាុំាង-
ែ ុនដាុំាង/ n េាប;់ 

undangan /ែ នុដាង្គ៉ា ន់/ n ែមញ្ជើញ: 
កាតែមញ្ជើញ kartu undangan 

(ការ(រ)ទូ ែ ុនដាង្គ៉ា ន់) 
undi, mengundi /ម ើងុនឌិ/ v ចាប់មឆ្ងន ត: 

គាត់ចាប់មឆ្ងន តែនកេូលរួ អែលមនសុំាណាងទទួល
បនរង្គវ ន់ dia mengundi peserta 

yang beruntung mendapatkan 

hadiah (ឌយី៉ា  ម ើងុនឌី មពើសឺរ(r)ា យុុំាង 
បឺរុនទុង  ិនដាប៉ា ត់កាន់ ហឌិយ៉ាោះ); 
undian /ែ ុនឌយី៉ា ន/ n មឆ្ងន ត 

unduh, mengunduh /ែ នុឌុោះ, ម ើងុនឌុោះ/ 
v រញយក
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undur /ែ នុឌូរ(r)/ v ែកលយ; លយ; 
mengundur /ម ើងុនឌូរ(r)/   
v ពនារមពល: 
គាត់ពនារមពលការមេញែុំាមណើរមៅAmbon 

dia mengundur 

keberangkatannya ke Ambon 

(ឌីយ៉ា  ម ើងុនឌូរ(r) ម ើបឺរ៉ា កាត់ាន់ញ៉ា  ម ើ 
អាុំាមបន) 

unek-unek /ែ ណូិក-ែ ណូិក/ n កុំាហឹង; 
ការខឹងស ារ: 
កុំាហឹងរុំាងឡាយអែលមនកន ងេតិតយូរមហើយមនាោះមព
លមនោះបនបមញ្ាញែស់មហើយ segala 

unek-unek yang menyesak di 

rongga dada telah 

dikeluarkan (សឺហេ ឡា ែ ណូិក-ែ ណូិក 
យុុំាង ម ើមញើសាក់ ឌិ រ៉ាុងហេ  ដាដា មទើ ោះ 
ឌិម ើលូវ៉ា រ(r)កាន)់ 

unggul /ែ ុងហា ល/ a ែសាា រយ; លអត្របមសើរ; 
លអជាង 

ungkap, mengungkapkan   

/ម ើងុងកាប់កាន/់ v 1 បមញ្ាញ; បមញ្ាញ:  
 កយមពត្រជ ិនអាេបង្គា ញនូវកាីរំម្ើបរបស់ខ្ ុំាបនមទ 
kata-kata tidak dapat 

mengungkapkan 

kegembiraanku  

(កាា-កាា ទីដាក់ ដាប៉ា ត់ ម ើងុងកាប់កាន់ 
ម ើមហាើ ប ៊ីរ៉ា អាន់ ូ); 2 បញ្ា ោះ; បមញ្ាញ: 
គាត់នឹង ិនបមញ្ាញនូវែតតសញ្ហា ណផ្ទរ ល់ខៃួនពតិមៅ
ប៉ាូលីសមទ dia tidak akan 

mengungkapkan identitas diri 

yang sebenarnya kepada 

polisi (ឌយី៉ា  ទីដាក់ អាកាន់ ម ើងុងកាបក់ាន ់
ែុីែិនទីាស់(ស) ឌិរ ីយុុំាង សឺបឺណារ(r)ញ៉ា  
ម ើប៉ា ដា ប៉ាូលីសីុ); 3 បង្គា ញ: 
គាត់បនពាយ មឌើ បីបង្គា ញពីភាពរីករយរបស់
គាត ់dia berusaha 

mengungkapkan rasa antusias 

kepadanya (ឌីយ៉ា  បឺរូសាហ 

ម ើងុងកាប់កាន ់រ៉ា សា អានទូសុីយ៉ា ស់(ស) 

ម ើប៉ា ដាញ៉ា ); 4 ពនយល់: 
គាត់ពនយល់បអនថ ពី ុំានតិរបស់គាត់មៅមត្រៅថាន ក់ ia 

mengungkapkan lebih lanjut 

pendapatnya di luar kelas (ែុីយ៉ា  
ម ើងុងកាប់កាន់ មលើប  ោះ ឡាន់ជុត មពើនដាប៉ា តញ់៉ា  
ឌិ លូវ៉ា (r) ម ើឡាស់(ស)); 

terungkap   

/មទើរ(r)ែ ុងកាប/់ v 1 បនបង្គា ញ: 
កកាត មផ្សងៗបនបង្គា ញេាស់មៅកន ងរបយ  

fakta-fakta terungkap dengan 

jelas di dalam laporan; 

2 បនបង្គា ញ; បនបមញ្ាញ: េងុមត្រកាយ 

ត្រ ប់ែុំាមពើទុេារិករបស់វ 
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ត្រតូវបនបង្គា ញ akhirnya, semua 

kejahatannya akhirnya 

terungkap (អាក់ហីរ(r)ញ៉ា  សឺ វូ៉ា  
ម ើេាហត់ានញ់៉ា   អាក់ហីរ(r)ញ៉ា  
មទើរ(r)ែ ុងកាប់); 
ungkapan /ែ ងុកាប៉ា ន់់/ n 1  កយសុំាែ ី
 កយសុំាែីសាកសីរុំាងពីរមនាោះពិតត្របកែអ ន 
ungkapan kedua saksi itu 

benar adanya; 2 កាយវិកា 

ungsi, mengungsi /ម ើងុងសុ/ី   
v ភាសខៃួន: ពលរែឋកន ងត្រស កត្រតូវបនផ្ាល់ែុំាណឹង 
មឌើ បីភាសខៃួន មត្រ ោះទឹកជុំានន់ penduduk 

lokal diberi tahu untuk 

mengungsi karena banjir 

(មពើនឌូឌុ   ូកាល់ ឌិបឺរីាែ ូ ែ ុនទុក ម ើងុងសុ ី
កាមរីណា បន់ជីរ(r)); 

mengungsikan    

/ម ើងុងសុីកាន់/ v ជម ៃៀស: 
ឧទធមភ េត្រកបនមត្របើមឌើ បីជម ៃៀសពលរែឋមេញពីផ្រោះ
សអ បងរបស់ពួកម  helikopter 

digunakan untuk  

mengungsikan orang-orang  

dari rumah mereka 

(មហលីកុបមទើរ(r) ឌិហាូណាកាន់ ែ ុនទុក 
ម ើងូសុីកាន ់ែូរុុំាង- ែូរុុំាង ដារី រូ ៉ាោះ ម ើមរកា); 

pengungsi /មពើងងុសុី/ n ជនម្ៀសខៃួន 
ungu /ែ ូង/ូ n ពណ៌សាវ យ 

unik  /ែ ូនិក/ a អត ួយ;  ិនែូេគាន ; មផ្សងៗគាន : 
ត្រ ប់គាន មនត្រកមៅថ្ែមផ្សងៗគាន  ិនង្គេផ្ទៃ ស់បារូបន
មទ setiap orang memiliki sidik 

jari yang unik (សឺទីយ៉ា ប ែរុូុំាង 
ម ើ  ីលី ី សុីឌិ  េារី យុុំាង ែ ូនិក) 

unjuk, unjuk gaya /ែ ុនជកុ រ៉ា សា/   

បង្គា ញពីសាត យ; 
-- gigi /ែ នុជុក ហាីហាី/ បង្គា ញពីកមៃ ុំាង 

unjuk rasa /ែ នុជុក រ៉ា សា/ n ការម្វើបតុក ម; 
berunjuk rasa /មបើរុនជុក រ៉ា សា/ v 

ម្វើបតុក ម:  នុសសរប់ ន់នាក់បនត្រប ូលផ្ា ុំាគាន  
មឌើ បីម្វើបតុក មត្របឆ្ងុំាងនឹងេាប់លមី ribuan 

orang berkumpul untuk 

berunjuk rasa menentang 

kebijakan baru (រីប ូវ៉ា ន ែូរុុំាង 
បឺរ(r) ុ ពុល ែ ុនទុក បឺរុនជុ  រ៉ា សា     

ម ើណិនាុំាង ម ើប ៊ីេាកាន់ បរូ); 
pengunjuk rasa    

/មពើងុនជុក រ៉ា សា/ n បតុករ: គាតទ់ទួល 

និងសាវ   ន៍តុំាណាងនិសសិតអែលជាបតុករ ia 

menerima dan menyalami 

wakil-wakil mahasiswa 

pengunjuk rasa (ែុយី៉ា  ម ើណឺរីម៉ា  ដាន ់
ម ើញ៉ា ឡា ី វ៉ា  ីល-វ៉ា  ីល ម៉ា ហសុីសាវ  
មពើងុនជុ  រ៉ា សា) 
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untuk /ែ នុទុក/ p សត្រមប;់ មែើ ប:ី 
ត្រ ប់យ៉ា ងខ្ ុំាម្វើមែើ បីែនក semuanya 

kulakukan untukmu (មសើ ូវ៉ា  
 ូឡា ូកាន ់ែ ុនទុក ូ) 

untung /ែ ុនទុង/ 1 n េុំាមណញ: 
ទទួលបនផ្លេុំាមណញែ៏្ុំាម្ង mendapat 

untung besar (ម ុើនដាប៉ា ត់ កឺែ ុនទងូ្គ៉ា ន់ 
អបសារ(r)); 2 a វសនា: 
ត្របសិនមបើមនវសនា មយើងនឹងជួបគាន  ាងមទៀត 
untung berpihak padaku (ែ នុទុង 
បឺរ(r)ពីហក់ ប៉ា ដា ូ); 3 n សុំាណាង: 
សុំាណាងណាស់មពលហនឹងពួកម អាេរួេផ្ុតពីមត្រគាោះ
ថាន ក់ kita sudah sangat untung  

sejauh ini ( ីា ស ូែោះ សាង្គ៉ា ត់ ែ ុនទងុ  
សឺេាែ ុោះ ែុីនី); 4 n េុំាមណញ:  
 ិនមនេុំាមណញប៉ាុនាម នមទពីមភាជនីយដាឋ នមពលបេា 
បបនន tidak banyak untung yang 

diperoleh dengan membuka 

restauran saat ini (ទីដាក់ បញ៉ា ក់ 
ែ ុនទុង យុុំាង ឌិមពើរ(r)ែូមលោះ មឌើង្គ៉ា ន់ ម ើ ប ូកា 

អរ៉ាសតូរ៉ា ន់ សាអាត់ ែុីនី) 
មទើបនេុំាមណញែីម្វើឲ្យម ្័យខ្ចៃ េ? apa 

untungnya menakut-nakuti  

orang (អាប៉ា  ែ ុនទុងញ៉ា  ម ើណា ុត ណា ូទ ី
ែូរុុំាង); 

-- bersih /ែ នុទុង មបើរ(r)សុិោះ/ ត្របក់
េុំាមណញសុទធ; 
-- rugi  /ែ ុនទុង រូហា/ី េុំាមណញ ខ្ចត; 
beruntung2 /មបើរុនទុង/  
v 1 ទទួលផ្លេុំាមណញ: 
ម្វើម ៉ាេបនេុំាមណញមៅមបើត្រគាន់អតេុំាណាយមលើការ
ែឹកជញ្ជូនថ្លៃយ៉ា ងមនោះមៅមហើយ bagaimana 

dapat beruntung kalau ongkos 

angkutnya saja sudah mahal  

sekali (បថ្ហាម៉ា ណា ដាប៉ា ត់ បឺរុនទុង 
កាមឡាវ ែុងកូស(ស) អាុំាង ុតញ៉ា  សាេា 
ស ូែោះម៉ា ហល់ សឺកាល)ី; 2 មនសុំាណាង:  
មោកមនសុំាណាងអែលទទួលបនការែប់រំមៅសា 
ោមរៀនមដាយឥត ិតថ្លៃ dia beruntung  

dapat mengenyam pelajaran 

di bangku sekolah dengan 

cuma-cuma (ឌយី៉ា  បឺរុនទុង ដាប៉ា ត់ 
ម ើមងើញ ុំា មពើឡាេារ៉ា ន់ ឌិ បុំាង ូ សឺកូ ោះ 
មឌើង្គ៉ា ន់ ជូម៉ា -ជូម៉ា ); 3 មជា ជ័យ; 4 សុំាណាង: 
បុរសអែលមនសុំាណាង laki-laki yang 

beruntung (ឡា ី-ឡា ី យុុំាង មបើរុនទុង); 
keuntungan /ម ើែ ុនទូង្គ៉ា ន់/   
n 1 មនផ្លត្របមយជន:៍ 
ការផ្ទៃ ស់បាូរត្របព័នធពនធដារ
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មនន័យថានឹងមនផ្លេុំាមណញ្ុំាសត្រមប់ត្រក  ហ ុន
 ួយេុំានួន perubahan sistem pajak 

berarti keuntungan besar bagi 

sejumlah perusahaan (មពើរូបហន់ 
សុីសអសត  ប៉ា េាក់ បឺរ៉ា រ(r)ទី ម ើែ ុនទូង្គ៉ា ន់ 
អបសារ(r) បហាី សឺជុ  ៃោះ មពើរូសាហអាន);  
2 ភា ោ្: 
ត្រក  ហ ុនមនាោះ ិនរន់បង្គា ញពីភា ោ្សត្រមប់ឆ្ងន ុំា
មនោះមទ perusahaan itu belum 

mengumumkan keuntungan 

untuk tahun ini (មពើរូសាហអាន ែុទីូ 
បឺលុ  ម ើងូ ុ កាន់ ម ើែ ុនទូង្គ៉ា ន់ ែ ុនទុក ាហ ុន 
ែុីនី); 3 សុំាណាង: សុំាណាង្ុំាអ នសត្រមប់ែនក  
ត្របសិនមបើែនកអាេត្រតូវទទួលយកជា ស្ទនតីរជការ  
keuntungan besar bagimu 

kalau kamu dapat diangkat 

jadi pegawai negeri (ម ើែ ុនទូង្គ៉ា ន់ 
អបសារ(r) បហាី ូ កាមឡាវ កា  ូដាប៉ា ត់ 
ឌិអាុំាងកាត ់េាឌិ មពើហា ថ្វ ណឺមហាើរី); 
4 ត្របមយជន៍: វគាម នត្របមយជន៍មទសត្រមប់មយើង 
អែលនិយយពីកងវោះខ្ចតរបស់ែនកែថ្ទ tidak 

ada keuntungan kita 

membicarakan kekurangan  

orang lain (ទីដាក់ អាដា ម ើែ ុនទូង្គ៉ា ន ់
 ីា ម ើ ប ៊ីចារ៉ា កាន់  ម ើ ូរ៉ា ង្គ៉ា ន់ ែូរុុំាង ឡាែុិន) 
 

 

menguntungkan /ម ើងុនទុងកាន/់   
v ម្វើឲ្យេុំាមណញ: លក់ទកឹកកមៅរែូវមៅា យ៉ា ងមនោះ 
ត្របកែជាម្វើឲ្យេុំាមណញែល់ែនកលក់ 
berjualan es pada musim 

panas begini pasti 

menguntungkan penjualnya 

(បឺរ(r)ជូវ៉ា ឡាន់ អែស ប៉ា ដា  ូសុិ  ប៉ាណាស់ 
បឺហាីនី ប៉ា សរ ីម ើងុនទុងកាន់ មពើនជូវ៉ា លញ់៉ា ) 

upacara /ែ ូប៉ា ចារ៉ា / n 1 ក មវិ្ី: 
ក មវិ្ ីសាសនា upacara keagamaan 

(ែ ូប៉ា ចារ៉ា  កឺអាហេ ម៉ា អាន); 2 ពិ្ី 
ពិ្ី ងាលការម្វើម ើងមដាយសា ញ្ា upacara 

perkawinan dilakukan secara 

sederhana (ែ ូប៉ា ចារ៉ា  មពើរ(r)កាវណីាន់ 
ឌិឡា ូកាន ់សឺចារ៉ា  សឺមឌើរ(r)ហណា) 

upah /ែ ូប៉ាោះ/ n 1 ត្របក់អខ: 
រដាឋ ្ិបលនឹងតុំាម ើងត្របក់អខែបបបរមកន ងតុំាបន់ចា
ប់ពីអខមត្រកាយ pemerintah akan 

menaikkan upah minimum 

regional bulan depan (មពើម ើរិនតោះ 
អាកាន់ ម ើណាែុី កាន់ ែ ូប៉ាោះ  ីនី  ុ            
មរ៉ាជីយ៉ាូនណាល់ ប ូឡាន់ មឌើប៉ា ន់់); 2 ហនី្យ័: 
មនោះជាហនី្័យ្ុំាម្ងណាស់សត្រមប់មយើង ini 

adalah upah yang luar biasa 

untuk kita (ែុីនី អាដា ោះ ែ ូប៉ាោះ យុុំាង 
លូវ៉ា រ(r) ប ៊ីយ៉ា សា ែ ុនទុក  ីា) 
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upaya /ែ ូប៉ា យ់/ n ខិតខុំាត្របឹងអត្របង: 
ឆៃងា ការខិតខុំាត្របឹងអត្របង 
លវកិា ួយេុំានួនអែលបនទទួលមឌើ បីទិញសមភ រៈ 
melalui upayanya, sejumlah 

uang berhasil diperoleh untuk 

membeli peralatan (ម ើឡាលូវ ី
ែ ូប៉ា យ៉ា ញ៉ា  សឺជុ  ៃោះ ែ ូវុុំាង បឺរ(r)ហសុីល 

ឌិមពើរ(r)ែូម ោះ ែ ុនទុក ម ើ បឺលី មពើរ៉ា ឡាាន់); 
berupaya    

/មបើរ(r)ែ ូប៉ា យ៉ា / v ខុំាត្របឹងអត្របង: 
គាត់ត្រតូវអតខុំាត្របឹងអត្របង
បមងេើនផ្លិតភាពការង្គររបស់គាត់ ia harus 

berupaya meningkatkan  

prestasinya (ែុយី៉ា  ហរុស(ស) បឺរូប៉ា យ៉ា  
ម ើនិងកាត់កាន់ អត្រពសាត សុីញ៉ា ) 

urai /ែ ូថ្រ៉ា/ a ដាេ់ពីគាន ; អបកអខ្ក; ែុុៗំា ; 

terurai /មទើរ(r)ែ ូថ្រ៉ា/ v បុំាអបក; 
បនអបកអខ្ក; បនត្រសាយ; 
uraian /ែ ូថ្រ៉ាយ៉ា ន/ n ការពនយល់; 

ការបកត្រសាយ 

urat /ែ ុរ៉ា ត/់ n សរថ្ស; 

-- nadi /ែ ូរ៉ា ត ណាឌ/ិ ជពីេរ  
urus, mengurus /ម ើងូរុស(s)/  

v ចាត់អេង; ម ើលអល: 
មកមងមនាោះម ើលអលមា យគាត់អែលឈឺ  

anak itu mengurus ibunya 

yang sakit (អាណាក់ ែុីទូ ម ើងូរុស(ស) 

ែុីប ូញ៉ា  យុុំាង សា តិ); 
pengurus /មពើងូរុស(s)/ n ែនកចាត់អេង; 
terurus /មទើរ(r)ែ ូរុស(s)/ v បនម ើលអល; 
urusan /ែ ូរូសាន/់ n កេិាការ; ការង្គរ: 
កិេាការផ្ទរ ល់ខៃួន urusan pribadi 

(ែ ូរូសាន់ ត្រពីបឌី) 
urut /ែ ូរុត/ a ម៉ា សា; 

berurutan  

/មបើរ(r)ែ ូរូាន់/ v ជាជួរ; 
mengurut /ម ើងូរុត/ v ម្វើម៉ា សា: 
ការង្គររបស់គាត់ម្វើម៉ា សាឲ្យម  
pekerjaannya mengurut orang 

keseleo (មពើម ើរ(r)េាអាន់ញ៉ា  ម ើងូរុត 
ែូរុុំាង មកអសម ែូ); 
urutan /ែ ូរូាន់/ n លុំាដាប់; មលខមរៀង 

usaha, berusaha /ែ សូាហ, បឺរសូាហ/   

v ពាយ : គាតព់ាយ ែស់ពីស តថភាព dia 

berusaha sekuat mungkin (ឌីយ៉ា  
មបើរូសាហ មសើ ុវ៉ា ត់  ុង ិន); 
perusahaan /មពើរូសាហអាន/  
n 1 ការខុំាត្របឹងអត្របង; ការពាយ ; 2 ត្រក  ហ ុន
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usang /ែ ូសាុំាង/ a អលងមត្របើ 
usap /ែ សូាប/់ v ជតូ; 

mengusap    

/ម ើងូសាប/់ v ជូត: ខ្ ុំាជូតមញើសមេញពីថាា ស 

aku mengusap keringat di 

kening (អា  ូម ើងូសាប់ ម ើរីង្គ៉ា ត់ ឌិ អកនីង) 
usik, mengusik    

/ម ើងូសុិក/ v រំខ្ចន: គាម នែវីរំខ្ចនមពលមែក 
tidak ada yang mengusiknya 

ketika tidur (ទីដាក់ អាដា យុុំាង  
ម ើងូសុិ ញ៉ា  ម ើទីកា ទីឌូរ(r)); 

terusik /មទើរ(r)ែ ូសុិក/ v រំខ្ចន: 
ែុំាមណករបស់គាត់បនត្រសួលមដាយ ិនមនសម ៃងរំ
ខ្ចនែវីម ើយ tidurnya nyenayak 

tidak terusik suara apapun 

(ទីឌូរ(r)ញ៉ា  មញើណាយ៉ា ក់ ទីដាក់ មទើរូសិុ  
ស ូវ៉ា រ៉ា  អាប៉ា ពុន) 

usir, mengusir    

/ម ើងូសុីរ(r)/  v បមណត ញ: 
មា យបមណា ញ ូស ុនមពលមយើងម ង ibu 

mengusir nyamuk sebelum  

kami tidur (ែុីប ូ ម ើងូសុីរ(r) ណាយ៉ា  ុ  
សឺបឺលុ  កា  ីទីឌូរ(r)) 

terusir /មទើរ(r)ែ ូសុីរ(r)/  
v បនបមណា ញមេញ:  

 

គាត់ត្រតូវបនបមណា ញមេញពី្ូ ិ dia terusir 

dari kampungnya (ឌីយ៉ា  មទើរូសីុរ(r) 

ដារី កាុំាពុងញ៉ា ) 
usul /ែ ូស ុល/ n សុំាមណើរ: 

គាត់បនមលើកសុំាមណើរកន ងមពលត្របជុុំាមនាោះ dia 

mengajukan usul di rapat itu 

(ឌីយ៉ា  ម ុើង្គ៉ា ជូកាន់ ែ ូស ូឡាន់); 
mengusulkan /ម ើងូស ុល/ v ផ្ាល:់ 
ផ្ាល់សុំាមណើរ mengusulkan saran 

(ម ុើងូស ុលកាន់ សារ៉ា ន់); 
usulan /ែ ូស ូឡាន/់ n សុំាមណើរ: 
សុំាមណើររបស់គាត់លអអ នអទន usulannya 

sangat baik (ែ ូស ូឡានញ់៉ា  សាង្គ៉ា តិ 
បែុីក) 

usus /ែ ូស ុស(s)/ n ម ោះមវៀន; 

-- buntu /ែ ូសុស(s) ប ុនទ/ូ   
ម ោះមវៀនមដាោះអខនង 

usut /ែ ូស ុត/ v មសុើបែមងេត; 
mengusut /ម ើងូស ុត/ v មសុើបែមងេត: 
ប៉ាូលសីមសុើបែមងេតករណីមនាោះ polisi 

mengusut kejadian itu (ប៉ាូលីសីុ 

ម ើងូស ុត ម ើេាឌីយ៉ា ន ែុីទូ) 
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utak-atik /ែ ូាក់-អាទិក/ v រវ; 
រវេុោះរវម ើង; សាកេុោះសាកម ើង 

utama  /ែ ូាម៉ា / a េ បង; អាទិភាព; សុំាខ្ចន់: 
អាកបបកិរិយេ បង karakter utama 

(ការ៉ា ក់មតើរ(r) ែ ូាម៉ា ); 
terutama /មទើរ(r) ែ ូាម៉ា /  
a េ បង; អាទិភាព; សុំាខ្ចន់: មគាលមៅអាទិភាព 
sasaran utama (សាសា៉ា រ៉ា ន់ ែ ូាម៉ា ) 

utang /ែ ូាុំាង/ n បុំាណុល: សងបុំាណុល: 
membayar utang (ម ុើ បយ៉ា រ(r) 

ែ ូាុំាង); 
berutang /បឺរូាុំាង/ v ជុំា ក់: 
ខ្ ុំាជុំា ក់ែនក ួយ ឺនរូពីយ៉ា ស ់saya 

berutang padamu sebesar 

Rp10.000 (សាយ៉ា  មបើរូាុំាង ប៉ា ដា ូ 
មសើអបសារ(r) មសើពូលូ រីប ូ រូពីយ៉ាោះ) 

utik, mengutik-utik /ម ើងូទិក-ែ ូទិក/  
v រមញ៉ារថ្ញ៉ា 

utuh /ែ ទូុោះ/ a មៅែអែល;  ិនខូេខ្ចត 
utus, mengutus /ម ើងូទុស(s)/   

v បញ្ជូន: 
មោកត្របធានា្ិបតីបនបញ្ជូនតុំាណាងមៅេូលរួ ពិ
្ីបុណយសពរបស់ម ែឹកនាុំាឥណាឌ ត្រតូវម សមៃ ប់ 
negara mengutus pengajar 

bahasa Indonesia ke luar 

negeri (មនើហេ រ៉ា  ម ើងូទុស(s) 

មពើងង្គ៉ា េារ(r) បហសា ឥណឌូ មនសុីយ៉ា   ម ើ 
លូវ៉ា រ(r) ណឺមហាើរី); 
utusan /ែ ូទសូាន់/ n ែនកតុំាណាង 

uzur /ែ ូហស ូរ(r)/ n ចាស់; ត្រទ ឌមត្ររ  
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V  -  v 

vakansi  /ហវ េកាន់សីុ/ n ថ្លាឈប់សត្រមក 
valas /ហវ ឡាស(់s)/ n ែត្រាបតូរត្របកប់រមទស: 

មៅទីផ្ារែត្រាបាូរត្របក់បរមទសមៅអតថ្លៃ di 

pasar valas mata uang rupiah 

tetap kokoh (ឌិ ប៉ា សារ(r) 

ហវ ឡាស់(ស) ម៉ា ា ែ ូវុុំាង រូពីយ៉ាោះ មទើាប់   
កូកុោះ) 

voli /ហវូលី/ n បល់ទោះ: គាត់េូលេិតតមលងបល់ទោះ 
dia suka bermain (bola) voli 

(ឌីយ៉ា  ស ូកា បឺរ(r)ម៉ា ែុិន (បូឡា) ហវូលី); 

-- pantai /ហវលី ប៉ា ន់់ថ្ត/ បល់ទោះមលើមឆនរ 
vonis /ហវូនីស(s)/ n សាលត្រក : 

តុោការមេញសាលត្រក ដាក់មរសមៅេុងបញ្ាប់
សាវនាការ hakim menjatuhkan 

vonis bersalah pada akhir 

persidangan (ហ ិ  ម ើនេាទុោះកាន់ 
ហវូនីស(ស) បឺរ(r)សា ោះ ប៉ា ដា អាក់ហីរ(r) 

មពើរ(r)សុីដាង្គ៉ា ន់ ) 



 

530 

 



 

531 

 

W  -  w 

wabah /វ៉ា បោះ/ n ជុំាងឺឆៃង: 
មកមងជាង៣០នាក់បនសាៃ ប់មដាយសារជ ាឺឆៃងកស្ទញ្ជឹ
ល lebih dari tiga puluh anak 

meninggal karena wabah 

campak (មលើប  ោះ ដារី ទីហេ ពូលុោះ អាណាក់ 
ម ើនិងហេ ល់ កាមរីណា វ៉ា បោះ ចាុំាប៉ា ក់); 
mewabah /ម ើវ៉ា បោះ/ v 1 ឆៃង: 
ជ ាឺមនាោះបនឆៃងរលដាលែល់្ូ ិមនោះ 
penyakit itu telah mewabah di 

desa ini (មពើញ៉ា  តិ ែុីទូ មទើ ោះ ម ើវ៉ា បោះ ឌិ 
មែសា ែុីនី); 2  រីករលដាល: Facebook 

រីករលដាលែល់ត្រក  យុវវ័យ Facebook 

mewabah di kalangan remaja 

(Facebook ម ើវ៉ា បោះ ឌិ កាឡាង្គ៉ា ន់ 
មរីម៉ា េា) 

wadah /វ៉ា ែោះ/ n 1 កុងមទើន័រ; ្ុង; កញ្ាប;់ 
2 ែងាការ; សម  ; 3 មវទិកា 

waduk  /វ៉ា ឌុក/ n អាងសត ក  
wafat /វ៉ា ហា ត់/ v ទទួល រណៈភាព; សាៃ ប ់

wajah /វ៉ា េយោះ/ n 1  ុខ; 2 បុ ាល;  នុសស; 
3  ុខមត់; 4 ទឹក ុខ; 
berwajah /មបើរ(r)វ៉ា េយោះ/ n មនទឹក ុខ: 
នារីមនទឹក ុខត្របឹ ត្របិយ gadis  

berwajah menawan (ហេ ឌិស(ស) 

បឺរ(r)វ៉ា េយ៉ាោះ ម ើណាវ៉ា ន់) 
wajan /វ៉ា េាន/់ n ខរោះ 
wajar /វ៉ា េារ(r)/ a 1 ្ មា; 2 ្ មជាតិ; 

3 ត្រតឹ ត្រតូវ;  
sewajarnya   

/មសើវ៉ា េារ(r)ញ៉ា / adv ្ មា; ស រ យ 
wajib /វ៉ា ជីប/ v 1 ត្រតូវអត; 2 ចាុំាបេ់; 

3 ត្រតូវអត; 

berwajib /មបើរ(r)វ៉ា ជីប/   
v មនទុំានួលខុសត្រតូវ; 
kewajiban /ម ើវ៉ា ជីបន់/ n កាតពវកិេា  

wakil /វ៉ា  ីល/ n 1 ែនុ; 2 តុំាណាង; 
3 ែនុត្របធាន; ែ ាមលខ្ច្ិការរង; 
mewakili /ម ើវ៉ា  ីល/ី v ជាតុំាណាង; 

perwakilan /មពើរ(r)វ៉ា  ីឡាន/់ n 

1 តុំាណាង; 2  ណៈត្របតិ្ ូ
waktu /វ៉ា ក់ទូ/ n មពល:  

មពលសត្រមកែប់ត្របុំានាទ ីwaktu istirahat 

lima belas menit (វ៉ា កទូ ែុីស(s)ទី 
រ៉ា ហត់);
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sewaktu-waktu  

/មសើវ៉ា ក់ទូ-វ៉ា កទ់ូ/ adv ត្រ ប់មពល;  

មពលណា ួយក៏បន 
walau /វ៉ា មៅ/ p មរោះបីជា 

walaupun /វ៉ា មៅពុន/ p មរោះយ៉ា ងកម៏ដាយ; 

មរោះបីជា 

wali  /វ៉ា ល/ី n 1 ែនកទទួលបនរ ក; 
2 អាណាពាបល; 
-- kota /វ៉ា ល ីកូា/ 1 សុំាខ្ចន់; 2 ត្រក ង; 
ទីរួ មខតត; 3 ែ្ិបលត្រក ង; 
perwalian    

/មពើរ(r)វ៉ា លីយ៉ា ន/ n 1 ែនកទទួលបនរ ក; 
2 អាណាពាបល 

wangi /វ៉ា ងី/ a ត្រកែូប; 

wangi-wangian  /វ៉ា ងី-វ៉ា ងី/   
n ទឹកែប;់ កៃិនត្រកែបូ 

wanita /វ៉ា នីា/ n 1 ត្រស;ី 2 នារី; ស្ទសត ី
wara, pewara /មពើវ៉ា រ៉ា / n 1 ែនកត្របកាស; 

ែនករយការ៍ព័ត៌មន; 2 ពិ្ ីករ; ពិ្ីការន ី
waralaba /វ៉ា រ៉ា ឡាប/ n យីមហ 

warga /វ៉ា រ(r)ហា / n 1 សមជិក; 
2  ែនកកន ងត្រស ក; 3 ពលរែឋ; 
-- asing   

/វ៉ា រ(r)ហា  មនើហា រ៉ា  អាសិុង/ ពលរែឋបរមទស; 

-- masyarakat /វ៉ា រ(r)ហា   
ម៉ា សារ៉ា កាត់/ សមជកិសហ  ន;៍ 
-- negara /វ៉ា រ(r)ហា  មនើហា រ៉ា /   
n ពលរែឋ: ពលរែឋឥណឌូ មនសុី warga 

negara Indonesia (វ៉ា រ(r)ហេ  
មនើហេ រ៉ា  ឥណឌូ មនសុីយ៉ា ); 
kewarganegaraan    

/ម ើវ៉ា រ(r)ហា មនើហា រ៉ា អាន/ n 1 ជាពលរែឋ; 
2 ពលរែឋ: ការែប់រំពលរែឋ pendidikan 

kewarganegaraan (មពើនឌិឌិកាន់ 
ម ើវ៉ា រ(r)ហេ មនើហេ រ៉ា អាន់) 

waris /វ៉ា រីស(s)/ n មករ ាិ៍ រតក; 
pewaris /មពើវ៉ា រីស(៏s)/   

n ែនកទទួល រតក; រយទ; 
warisan /វ៉ា រីសាន់/ n មបតិក្ណ័ឌ ;  រតក: 
លិខិតមករ ាិ៍ រតក surat warisan (ស រូ៉ា ត 
វ៉ា រីសាន់) 

warna /វ៉ា រ(r) ណា/ n ពណ៌ ងងឹតពណ៌ 
buta warna (ប ូា វ៉ា រ(r)ណា); 

berwarna    

/មបើរ(r)វ៉ា រ(r)ណា/ v មនពណ:៌ 
ផ្ទេ កូោបមនពណ៌ត្រកហ  មលឿង និង ស 

mawar berwarna merah, 
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kuning, dan putih (ម៉ា វ៉ា រ(r) 

បឺរ(r)វ៉ា រ(r)ណា ម រ៉ាោះ  ូនិង ដាន ់ពូទិោះ); 
mewarnai   

/ម ើវ៉ា រ(r) ថ្ណ/ v ោបពណ:៌ 
ោបពណ៌មសៀវមៅ buku mewarnai 

(ប ូ ុ ម ុើវ៉ា រ(r)ថ្ណ) 

warna-warni /វ៉ា រ(r)ណា-វ៉ា រ(r)នី/   
n េត្រ  ោះពណ ៌

warnet /វ៉ា រ(r)អណត/ n ហងែុីន្ឺអណត 
warta /វ៉ា រ(r)ា/ n ព័ត៌មន;  

-- berita /វ៉ា រ(r) មបើរីា/ ព័ត៌មន; 
mewartakan /ម ើវ៉ា រ(r)ាកាន់/   
v ផ្សពវផ្ាយ; រយការណ៍: 
ែនករយការណ៍ព័ត៌មនរយកាណ៍ព័ត៌មនពីមរឿងរ៉ា វ
អែលបនបត់មនាោះ pembaca berita 

mewartakan berita tentang 

kehilangan itu (មពើ បចា បឺរីា 

ម ើវ៉ា រ(r)ាកាន់ បឺរីា តិនាុំាង ម ើហុីឡាុំាងង្គ៉ា ន់ 
ែុីទូ) 

wartawan /វ៉ា រ(r)ាវ់ា ន/់ n ែនកកាអសត 
warung /វ៉ា រុង/ n 1 តូបលក់ ាបូអាហរ; 

2 តូប; បនរប់ តូបបរី warung rokok 

(វ៉ា រុង រ៉ាូកុក) 
wasiat /វ៉ា សុយី៉ា ត/ n បណាា ុំា; 

berwasiat    

/មបើរ(r)វ៉ា សុីយ៉ា ត/ v មនបុំាណង: 
ពុកមនបុំាណងមឌើ បីឲ្យពួកខ្ ុំាបនតការសិកា ayah 

berwasiat agar kami 

melanjutkan sekolah (អាយ៉ាោះ 
បឺរ(r)វ៉ា សុីយ៉ា ត់ អាហេ រ(r) កា  ី
ម ើឡាន់ជុតកាន់ សឺកូ ោះ) 

wasit /វ៉ា សុិត/ n 1 អាជ្ាកណាត ល; 2 ែនកែឹកនាុំា 
waspada /វ៉ា ស(់s)ប៉ា ដា/ a ត្រប ងត្របយ័តន: 

ត្រប ងត្របយ័តនេុំាម ោះមរ សញ្ហា ថ្នជុំាងឺត្រ  នឈ្ល  
waspadalah terhadap gejala 

demam berdarah (វ៉ា ស(ស)ប៉ា ដា ោះ 
មតើរ(r)ហដាប់ ែឺមុុំា មបើរ(r)ដារ៉ាោះ) 

waswas /វ៉ា វ៉ា សាន/់ a 1 សងស័យ; 2 បរ ភ; 
្័យខ្ចៃ េ; 3 សងស័យ 

watak /វ៉ា ាក់/ n េរិក; ្ មជាតិ; 
berwatak /មបើរ(r)វ៉ា ាក/់ v មនេរិក  

wawancara /វ៉ា វ៉ា ន់ចារ៉ា / n សមភ សន៍: 
ម្វើការសមភ សន ៍melakukan 

wawancara (ម ុើឡា ូកាន់ វ៉ា វ៉ា ន់ ចារ៉ា ) 

wenang, berwenang    

/មបើរ(r)មវណាុំាង/ v 1 មនែុំាណាេ; មនសិទធ: 
ត្រ ូមនសិទធផ្ាល់ពិនរ កូនសិសស guru 

berwenang memberi nilai 



wibawa  wujud 
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muridnya (ហាូរូ បឺរ(r)អវ៉ាណាុំាង ម ើ បឺរី 
នីថ្   ូរីតញ៉ា ); 2 អាជ្ា្រ; សុត្រកិត; 

sewenang-wenang /មសើមវណាុំាង-
មវណាុំាង/ adv ា ែុំាមពើេតិត 

wibawa /វីបវ៉ា / n ែុំាណាេ; 
berwibawa /មបើរ(r)បវ៉ា /   
v មនែុំាណាេ  

wilayah /វីឡាយ៉ាោះ/ n តុំាបន ់
wiraniaga /វីរ៉ា នីយ៉ា ហា / n ែនកលក ់

wiraswasta /វីរ៉ា សាវ សាត / n ែនកជុំានញួ 

wirausaha /វីរ៉ា  ែ សូាហ/ n ែនកជុំានញួ 

wisata /វីសាា/ v មទសេរណ៍: 
វស័ិយមទសេរណ៍មឆនរស ុត្រទ wisata 

bahari (វសីាា បហរី) 
wisatawan /វីសាាវ៉ា ន/់ n ែនកមទសេរណ;៍ 

-- mancanegara  /វីសាាវ់ា ន់ 
ម៉ា ន់ចាមនើហា រ៉ា /  ែនកមទសេរណ៍បរមទស; 
-- nusantara   

/វីសាាវ៉ា ន/់  ែនកមទសេរណក៍ន ងត្រស ក 
wisma /វីសាម / n 1 ផ្រោះ; 2 លុំាមៅដាឋ ន 
wisuda /វីស ូដា/ n ពិ្បីញ្ាប់ការសិកា 

wortel /វ៉ាូរ(r)អតល/ n ការ៉ាុត: 
ទនាយេូលេិតតការ៉ាុត kelinci menyukai 

wortel (កឺលនិជី ម ុើញូថ្ក វ៉ាូរ(r)អតល) 

wudu, berwudu /មបើរ(r)វូជុែ/   
v យកទឹកថាវ យបងាុំា 

wujud /វូជុែ/ n 1  រូបរង; 2 មន; 
berwujud /មបើរ(r)វូជែុ/   
v 1 ជាក់អសតង; ការពិត; 2 មេញជារូបរង; 
terwujud /មទើរ(r)វូជុែ/ v បនែងឹ 
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Y  -  y 

ya /យ៉ា / p 1 ែូរ: ែូរ ត្រពោះមែើយ ya Allah 

(យ៉ា  អាល់ ោះ); 2 បទ; ចា៎ា : បទ 
ខ្ ុំាសាា ល់គាត់ ya, saya kenal dia (យ៉ា  
សាយ៉ា  ម ើណាល់ ឌីយ៉ា ); 3 លឺមៅ; បនែត់: 
កុុំាខូេមពក លឺមៅ? jangan nakal, ya? 

(េាង្គ៉ា ន់ ណាកាល់ យ៉ា ) 
yaitu /យ៉ា ែុីទ/ូ p ែូេជា;   ឺ
yakin /យ៉ា  និ/ a េាស់: ខ្ ុំា ិនសូវេាស់មទ 

saya tidak begitu yakin (សាយ៉ា  
ទីដាក់ មបើហាីទូ យ៉ា  ិន); 
keyakinan /ម ើយ៉ា  ីណាន់/ 1 n ជុំាមនឿ; 
2 n មជឿជាក់; ជុំាមនឿ: មយើងមលើជុំាមនឿមរៀងៗខៃួន  

berdasarkan keyakinan 

masing-masing (មបើរ(រ)ដាសារ(r)កាន ់
កឺយ៉ា  ីណាន់ ម៉ា សុិង-ម៉ា សុិង); 
meyakini /ម ើយ៉ា  ីនី/ v មជឿ; 
meyakinkan    

/ម ើយ៉ា  ីនកាន់/ v 1 ម្វើឲ្យមជឿជាក់; 
2  ួរឲ្យមជឿជាក់ 

yakni /យ និ/ p ែូេជា;   ឺ
yang /យុុំាង/ p អែល; ែនកអែល 

yatim /យ៉ា ទ ិ/ a កុំាត្រ ; មកមងកុំាត្រ  

yayasan /យ៉ា យ៉ា សាន់/ n សម   
yuk /យកុ/ p មាោះ 
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Z  -  z 

zaitun   /ថ្ហសទុន/ n ែូលីវ: មត្របងែូលីវ 
minyak zaitun ( ញី៉ា ក់ ថ្ហសទុន) 

zakar /ហាការ(r)/ n លឹងា 
zaman /ហាម៉ា ន/់ n មពលមវោ; យុ ាស ័យ: 

យុ ាស ័យមស zaman keemasan 

(ហាម៉ា ន់ កឺមែម៉ា សាន់); 
-- dahulu /ហាម៉ា ន់ ដាហ ូលូ/ ស ័យ ុន; 
-- keemasan  

/ហាម៉ា ន់ ម ើមែម៉ា សាន/់ យុ ាស ័យមស; 
-- sekarang  

/ហាម៉ា ន់ សឹការុុំាង/ ស ័យបេា បបនន 
zamrud /ហាុំារុែ/ n តបូង រកត 
zat /ហាត់/ n ធាត;ុ 

-- pengawet  

/ហាត់ មពើង្គ៉ា វ៉ា ត/់ សារធាតុមឌើ បីរកាទកុបនយូរ; 
-- tambahan  

/ហាត់ ាុំាបហន់/ ធាតបុអនថ  
zebra /មហសត្រប/ n មសោះបងេង់ 
 

 

ziarah /ហ សីយ៉ា រ៉ាោះ/ n ្ មយត្រា; សួរសុខទុកខ: 
ផ្នូររបស់គាត់កាៃ យជាកអនៃងមឌើ បីម្វើ្ មយត្រា 

makamnya menjadi tempat 

ziarah (ម៉ា កាុំាញ៉ា   ិនេាឌី មទើ ប៉ា ត់ 
ហ សីយ៉ា រ៉ាោះ); 
berziarah /បឺរ(r)ហ សីយ៉ា រ៉ាោះ/   
v ម្វើ្ មយត្រា: 
មយើងម្វើ្ មយត្រាមៅកអនៃងផ្នូរឳពុកមា យរបស់ពួក
មយើង kami berziarah ke makam 

orang tua kami (កា  ីបឺរ(r)ហ សីយ៉ា រ៉ាោះ 
ម ើ ម៉ា កាុំា ែូរុុំាង ទូវ៉ា  កា )ី 

zina /ហ សីណា/ n ផ្ិតកបត;់ ការរួ ម្ទខសុេាប់: 
សាសនាបនហ ឃ្ត់ែនករុំាងឡាយកុុំាឲ្យផ្ិតកបត់ 
agama melarang umatnya 

melakukan zina (អាហេ ម៉ា  ម ើឡារុុំាង 
ែ ូម៉ា ត់ញ៉ា  ម ើឡា ូកាន់ ហ សីណា) 
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