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A  
aberration ေဖ ာက္ ျကမႈ 
ability လု ကႏိုငု က  မကြမ္း 
absence မ ါ႐ွိ င္  ကြမ္း 
absolute scale သ ြမ္းသျက႔ အတငု ကြမ္းအတ  
absolute zero  ာတင သုည 
absorption  ု ကယူ္  ကြမ္း 
absorption spectrum  ု ကယူမႈေရ  က စဉက 
accelerate အ႐ွိ ငျက္မ  ငကသညက 
acceleration အ႐ွိ ငျက 
acceleration of gravity ဆ ြဲအ ြမ္းအ႐ွိ ငျက္မ  ငက္  ကြမ္း 
accentuate ေ ပလ  ကေ သညက 
accompany လငာုက ါသညက 
accomplish ၿ  ြမ္းေ္မ ာကသညက 
accordance ႏို  ငကအည  
account ယဆူသညက 
accumulate  ုေဆ  ကြမ္းမငသညက 
accuracy တငာ်မႈ 
accurate မ ျကာျကတငာ်ေသ  
achieve ရယသူညက 
acoustics အသတံံု႔တ ကမႈ အရညကအေသ ြမ္း 
action လု ကေဆ  ကမႈ 
activity လု ကေဆ  က ်ာက 
actual အမ ျကတာယက 
addition ေ ါ ကြမ္း ညငကမႈ 
adhesive ာ ကေသ  
adjacent ာ ကလ်ာက 
advantage အ ြမ္းသ  ်ာက 
aerodynamics  အရ ဝတ ၳဳတ က ု၏ ေလတ  က္ဖတကသျကြမ္းႏိုင ုကမႈ ဂုဏကသတ င  
air pollution ေလ ုည ကညမကြမ္း္  ကြမ္း 
air resistance ေလ ု အံ ြမ္း 
air track ေလလမကြမ္းေ ာ  ကြမ္း 
aircraft ေလယ စဉက 
airfoil အေတ  က ံ  ံု  ံ
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airplane ေလယ စဉက ် ံ
alcohol အယကလကာငုေဟ  
algebra အာၡရ သ ််ၤ  
allow    ငက္ ၳဳသညက 
alternating current generator ေ္   ကြမ္းလြဲေျေသ  လ ် က  ြမ္း တုကသညငက ာငရငယ  (မ ြမ္း ာက) 
altimeter အယကလကတ မ တ  
aluminum အလမူ ျ ယမက 
amber  ယ ကြမ္း 
ammeter အမကမ တ  
ampere အမက  ယ  
amplitude လႊြဲ   က 
analogy တူည  ်ာက 
analysis  ငု ကြမ္း္  ြမ္း ငတက္ဖ ္  ကြမ္း 
analyze  ငု ကြမ္း္  ြမ္း ငတက္ဖ သညက 
antinodal line လႈင ကြမ္း ျ က႐ွိ င အ္မ ငကဆံုြမ္းအေ႐ွိ ေအေျအ  ြမ္းမ်စဉကြမ္း 
anemoscope ေလ၏လ ြမ္းရ ာင ုတငု ကြမ္းေသ ာငရငယ  
aneroid ေအျ ႐ွိ ငၳဳဳက 
aneroid barometer ေအျ ႐ွိ ငၳဳဳက ေလဖငအ ြမ္းတငု ကြမ္းာငရငယ  
angle ေ   ငက 
ant.; antenna အ ႐ွိံု -ံ အ ႐ွိံု ံာငရငယ  
antinode လႈင ကြမ္း ျ က႐ွိ င အ္မ ငကဆံုြမ္းအေ႐ွိ ေအေျအ  ြမ္း 
antiparticle ္ဳ က တုူေသ ကလညကြမ္း ဆျက႔ာ် ကဘာကသေဘ တရ ြမ္း႐ွိ ငသညငက 

အမႈျက 
apparent သငသ ေသ  
appendix အူအတာက 
applied force အာ်ငၳဳြမ္းသာကေရ ာကေ ေသ  အ ြမ္း 
approach  ်စဉကြမ္းာ က ံု 
aquarium  ါြမ္းေမ ြမ္း္မ ေရြမ္း  ါြမ္းာျက 
arbitrary   ကရ ္မ ကရ  
arc  ာကဝငု ကြမ္း္ တက 
archer ေလြမ္း  ကသ ူ
Archimedes’ principle အ   မ ြမ္းဳ ြမ္း ျငယ မ 
architect ဗငသာု  
area ဧရငယ  
argon အ ဂ ျက 
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Aristotle အရ က တငတုယက 
armature ႐ွို ကတု အ ာက ံေဘ  က 
arrow ္မ  ြမ္း 
arrangement    စဉကမႈ 
artificial အတု္ဖ ကေသ  
artificial radioactivity  လလူု က  ြမ္းေသ  ေရဳ ယုငသတ င ာ မႈ  
artillery အေ္မ ာက 
aspect လာၡဏ သ  က္  က 
assemble  ုေဝြမ္းေ သညက 
assume ယဆူသညက 
assumption သာကရ ငမ် ြမ္းအတ  ကြမ္း   မကြမ္းအ ကသငုေလ   ကရ ကြမ္း 

ရငုြမ္းရ  ကြမ္းေသ  ေမ ကလ ာ် ြမ္းမ် ြမ္းမ  ရႈ ကေ  ြမ္းေသ  ေမ ကလ ာ် ြမ္းမ် ြမ္းာငု 
ဖ ြဲ႔ ညကြမ္း္  ကြမ္း 

astronomer ျာၡတကေဟ သ ူ
astronomical ျာၡတကႏို  ငကဆငု ကေသ  
astronomy ျာၡတက ည  
athlete အ ြမ္းာ  ြမ္းသမ ြမ္း 
atmosphere ေလ  ု
atmospheric  ႏိုၶ ေဗဳ 
atom အာကတမက 
atomic energy အဏု္မ   မကြမ္းအ က 
atomic mass unit အာကတမက ္ဳ က ု ယူျ က 
atomic number ေသ ြမ္းအ ြမ္းျညကြမ္း္  ကြမ္း 
attach အေရ င္ မကြမ္း 
attain ရယသူညက 
attract   ြဲေဆ  ကသညက 
attraction   ြဲ  ကမႈ 
attractive   ြဲေဆ  ကမႈ႐ွိ ငေသ  
audience  ရငတကသတက 
auditorium  ရငတကသတက င ုကေသ ေျရ  
auditory အ ာ ြမ္းအ ႐ွိံုႏို  ငကဆငု ကေသ  
aurora အလ ကြမ္းတျကြမ္း 
aurora borealis ေ္မ ာကဝ က႐ွိငုြမ္း  ျကြမ္းအျ ြမ္း ော  ကြမ္းာ ကတ  က ညအ ါေတ ေ္မ ကရေသ  

အလ ကြမ္းတျကြမ္းမ် ြမ္း 
automobile ဓ တကမတညကငသညကင ဓ တက္ ၳဳမႈမ် ြမ္း 
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average  ်မကြမ္းမ ် 
average speed  ်မကြမ္းမ ် အ႐ွိ ငျက 
average velocity  ်မကြမ္းမ ် အဟုျက 
axis ဝ က႐ွိငြုမ္း 
axle ဝ က႐ွိငြုမ္း 

B  
back - EMF အေျ ာက - EMF 
baffle အသ၊ံ အလ ကြမ္း၊ အရညကာင ု ငျကြမ္းေသ အရ  
balance ဟျက ်ာက 
barometer ေလဖငအ ြမ္းတငု ကြမ္းာငရငယ  
barrel  ညက ငု ကြမ္း 
barrier အဆ ြမ္းအတ ြမ္း 
baryon ာ  င ကသံုြမ္း ု္ဖ ငက္ ၳဳလု က  ြမ္းေသ  အေ္  ံအမႈျက 
base level အေ္  အံဆ ငက 
basic equation အေ္   ံည မ ်္  ကြမ္း 
basin ္မ ကဝ မကြမ္း 
basis အေ္  ံ္ဖ ကေသ  
batter အဆာကမ္ တက ုႏို ာကသညက 
battery ဘာက ရ  
bead (ex., optic bead) အဖု (ဥ မ  - အ္မ ကအ ႐ွိံုအဖ)ု 
beaker ဘ ာ  
beam balance  ်ငျက   က 
beat  ုျကသညက 
behave ္ ၳဳမူသညက 
behind အေျ ာကတ  က 
bend ော ြမ္းသညက 
beneath အ ာ ြမ္း 
bent ော ြမ္းေသ  
Bernoulli’s principle ဘ ႏိုငုလ  ျငယ မ 
beyond လ ျက၍ 
billiard ဘ လ ယာက 
bimetallic သတ ၳဳႏို  က ု  က  ြမ္းေသ  
bimetallic strip သတ ၳဳႏို  က ု  က  ြမ္းေသ  အ္  ြမ္း 
binding energy ေ ါ ကြမ္းသညငက   မကြမ္းအ က 
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binocular မ ျကေ္   ကြမ္း 
black-hole အျာကေရ  ကတ  ကြမ္း 
blade အဳရ ျယက မဳလူ  
block  ငတကသညက 
blue အ္   
blur ဝါြမ္းေသ  
bob ဆတက ျြဲအ ာကေအ ာက လႈ က႐ွိ  ြမ္းမႈ 
boiling ေရဆူ္  ကြမ္း 
boiling point ေရဆူမ တက 
boldface မ်ာကႏို  တညက 
bolt လ ် က  ြမ္း 
Boltzmann constant ေဘ င့ကမျကြမ္း ာငျကြမ္းေသ 
bond  ်ငတကဆာကမႈ 
boreal; borealis ဘငုရ ြမ္းရယက ဘငုရ ြမ္းရယကလ က 
bounce ာျက  ာကသညက 
boundary ျယကသတကမ်ဥကြမ္း 
bow ေလြမ္း 
bowling ball ဘငုြမ္းလ ကြမ္းေဘ လံုြမ္း 
bowstring ေလြမ္းးာငၳဳြမ္း 
Boyle’s law ဘ ငၳဳ ကြမ္း က၏ ျငယ မ 
brain ဥ ြမ္းေႏို  ာက 
branch အာင ုကြမ္းအ  ြဲ 
brass ေ ာြမ္းဝါ 
breeder reactor ေရဳ ယငသုတ င ာ   စညကြမ္းမ် ြမ္းာငု    ြမ္းေ ႏိုငု ကသညငက 

အဏု္မ ဓ တကေ ါ ကြမ္းဖငတု ကမ်ငၳဳြမ္း 
brick အုတက ြဲ 
brief အတင ု
bristle မ  ာမကြမ္းေသ အေမ ြမ္းတင ု
broadcast ႐ွို ကသ ံတုကလႊ ငကသညက 
bubble သေႏိုၶသ ြမ္းအသာက႐ွိ  ရျကႏို  ကင 

အည ကအေ ာြမ္းရညကသငုေလ   ကရျကအလႊ  
bubble chamber  ူေဖ  ကြမ္းအ ျကြမ္း 
bug အ ကြမ္းဆာက ငုြမ္းော  က 
bugle   က ရ  
bulge  ူ  ာကေျသညငကအရ  
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bullet ာ်ညကဆ ံ
buoyancy ေရေ ပေ ပသညငကသတသတင 
buoyant ေရေ ပေ ပေသ  
buoyant force ေရေ ပေ ပႏိုငု ကအ ြမ္း 
burglar ေဖ ာက   ကြမ္းသူ ငြုမ္း 
burglar alarm သူ ငုြမ္းလ ျက႔ ေ ါ ကြမ္းေလ  ကြမ္း 
by virtue of -ေ ာ  ငက 

C  
cable းာငၳဳြမ္း 
cadmium ာာကဳကမ ယမက 
cadmium sulfide ာတကမ ယမက ဆ လဖငုဳက 
calculate တ ာက ်ာကသညက 
calculus ာယကာလူ က က 
calibrate ေ္   ကြမ္းလြဲ  ြမ္းေသ  မ်ငၳဳြမ္းဗ ့  
caloric ာယကလငုရ ႏို  ငကဆငု ကေသ  
caloric theory ာယကလ ရ ႏို  ငကဆငု ကေသ  သေဘ တရ ြမ္း 
calorie ာယကလငုရ  
calorimeter ာယကလငုရ မ တ  
camp   ျကြမ္း 
camper   ျကြမ္း ်ေျ င ုကသ ူ
candelabra ဖေယ  ကြမ္းတင ုက  ျကြမ္းဆင ုကြမ္း 
candle ဖေယ  ကြမ္းတင ုက 
cannonball အေ္မ ာကဆျက 
canoe ာႏူိုြမ္းေလ  
canyon ေ ် ာက 
capable လု ကႏိုငု ကေသ  
capacitance လ ် က  ကဆံငအ ြမ္း 
capacitor လ ် က  ကသငုေလ   ကာငရငယ  
capacity  ံႏိုင ုကအ ြမ္း 
capillary ဆံ ်ညကမ ် က 
capillary action အမ ြမ္းဘ ြမ္း 
capsule ေဆြမ္းေတ  ငက 
carbon ာ ဘ ျက 
carbon grain ာ ဘ ျကအမႈျက 
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carbon tetrachloride ာ ဘ ျက တာက ရ ာလငု႐ွိငုဳ က 
carpet ော ကေ့  
carton ာတက ဘူူြမ္း 
case အေ္ အေျ 
cast   ကေ သညက 
catheter ဆ ြမ္း ငာုက 
cathode အဖငု တုက 
cathode-ray tube ာာကသတုကေရ  က္ ညကမ ြမ္းလံုြမ္း 
cause ္ဖ ကေ သညက 
cavity ေ ါ ကြမ္းေ ါာက 
celestial အ ာ သ 
Celsius Scale ဆြဲလက  ြမ္းယ က က အတငု ကြမ္းအတ  
cement ဘငလ ကေ္မ 
centimeter   ကတ မ တ  
centripetal ဗဟငသုငု႔  ်စဉကြမ္းာ ကေသ  
centripetal acceleration ဗဟငသုငု႔  ်စဉကြမ္းာ ကေသ  အ႐ွိ ငျက 
centripetal force ဗဟငသုငု႔  ်စဉကြမ္းာ ကေသ  အ ြမ္း 
cesium ဆ ြမ္း့ ယ ံ
chamber အ ျကြမ္း 
characteristic  ူြမ္း္  ြမ္းေသ    ကာငလုာၡဏ  
charge လ ် က  ကအ ြမ္း 
charged လ ် က  ကအ ြမ္းသ  ကြမ္းသညက 
charging by conduction အ ူေလ ် ာကာူြမ္း္  ကြမ္း္ဖ ငက လ ် က  ကအ ြမ္းသ  ကြမ္းသညက 
charging by induction  င္  ကြမ္း္ဖ ငက လ ် က  ကအ ြမ္းသ  ကြမ္းသညက 
Charles’ Law  ် ြမ္းလက က ဥ ေဳ 
chimney မ ြမ္း ငုြမ္းေ ါ ကြမ္းတငု က 
chloroform ာလငု႐ွိငုေဖ  ကြမ္း 
chord  ာကဝျကြမ္း္ တကအျ ြမ္းႏို  က ု ဆာကေသ မ်ဥကြမ္း 
chromatic အေရ  ကႏို  ငကဆငု ကေသ  
chromatic aberration အေရ  ကႏို  ငကဆငု ကေသ  ေဖ ာက္ ျကမႈ 
circuit  တကလမကြမ္း 
circuit breaker လ ် က  ြမ္း တကလမကြမ္း ဖ်ာကသညငကာငရငယ  
circular ဝငု ကြမ္းေသ  
clarinet ာလယကရ ျာက 
clarity  ာညကလ က္ တကသ ြမ္း္  ကြမ္း 
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clockwise လာကယ ရ က 
club ာလ က 
cluster အ ုအေဝြမ္း 
cobalt ာငုေဗ င 
cochlea  ႐ွို တက ံုေ ါ ကြမ္းေ ါာက 
coefficient ေ္မ  ာကေဖ ကာငျကြမ္း 
coefficient of friction   တကတငုာကအ ြမ္း ေ္မ  ာကေဖ ကာငျကြမ္း 
coefficient of linear expansion အ စဉကအတငု ကြမ္း ာ်ယက္ ျက႔္  ကြမ္း၏ ေ္မ  ာကေဖ ကာငျကြမ္း 
coefficient of volume expansion   ုညကာ်ယက္ ျက႔္  ကြမ္း၏ ေ္မ  ာကေဖ ကာငျကြမ္း 
cohesive ေ ါ ကြမ္း ညကြမ္းေျေသ  
cohesive force ေ ါ ကြမ္း ညကြမ္းေျေသ  အ ကအ ြမ္း 
coil အေ   
coincidence တငာုကဆငု ကမႈ 
collect  ုေဆ  ကြမ္းသညက 
collection  ု ညကြမ္းမႈ 
collide တငာုကမငသညက 
collision ေဆ  ငကမင္  ကြမ္း 
column ော ကလ ံ
combination ေ ါ ကြမ္း  ကမႈ 
combustion ေလ  ကာက မကြမ္း္  ကြမ္း 
commercial ာုျကသ ယကမႈႏို  ငကဆငု ကေသ  
commutator  ုံမ ျက ရ ြမ္းေဝြမ္းအလ ုကဆ ကြမ္းသ ူ
compare ႏိုငႈ ကြမ္းယ ဥကသညက 
comparison ႏိုငႈ ကြမ္းယ စဉက္  ကြမ္း 
compartment အ ျကြမ္း 
compass သလံုငာကအငမကေ္မ   က 
complementary ္ဖညငကေ ြမ္းေသ  
complementary colours လငာုကဖာကည  အေရ  ကမ် ြမ္း 
complementary pigment လငာုကဖာကည  ေရ  က္ ယကဆြဲလက 
complex ႐ွိႈ ကေ  ြမ္းေသ  
component  ါဝ ကသညငက  စညကြမ္း 
compress ဖငသညက 
compression သင ကသညကြမ္း္  ကြမ္း 
Compton effect လငႈ ကြမ္းမ် ြမ္းာ်ြဲ္ ျက႔သ  ြမ္းသညငကအ ါ လငႈ ကြမ္းအလ် ြမ္း႐ွိ ညကလ ္  ကြမ္း 
concave   ာကေသ  
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concave lens မ ျကဘ လူြမ္း  ာက 
concave mirror မ ျက  ာက 
concept အယအူဆ 
concrete ာ ျကာရ က 
concurrent forces တ ကၿ ငၳဳာကျာက္ဖ ကေ ပေသ  အ ြမ္းမ် ြမ္း 
condensation ေ  ႔ရညကဖ ြဲေ္  ကြမ္း 
condense ေ  ေရညကဖ ြဲေသညက 
conduct လု ကေဆ  ကမႈ 
conduction လ ် ကာူြမ္း္  ကြမ္း 
conductivity လ ် ကာူြမ္းသတ င 
conductor လ ် ကာူြမ္း  စညကြမ္း 
cone အဝငု ကြမ္း ု က ျက 
confine ာျက႔သတကသညက 
congruent   ကတူည ေသ  
consciousness သတင 
consequence အာ်ငၳဳြမ္းဆာက 
conservation  ငျကြမ္းသငမကြမ္းေ   ငကေ႐ွိ  ာက္  ကြမ္း 
conservation law  ငျကြမ္းသငမကြမ္းေ   ငကေ႐ွိ  ာကမႈ ဥ ေဳ 
consider  ညငကသ  ကြမ္း စဉကြမ္း  ြမ္းသညက 
consist  ါဝ ကသညက 
consonance ာငာုကည ္  ကြမ္း 
constant ာငျကြမ္းေသ 
constructive အ္ ၳဳသေဘ ေဆ  ကေသ  
constructive interference အ္ ၳဳသေဘ ေ ြမ္းသညငက ဝ ကေရ ာက  ာကဖာကမႈ 
contact ဆာကသ ယကသညက 
contain  ါဝ ကသညက 
contract သေဘ တူ   ်ၳဳ က  ်ၳဳ ကဆငုသညက 
contraction ာ်ံၳဳေ္  ကြမ္း 
contrast ႏိုငႈ ကြမ္းယ ဥကသညက 
control  ငျကြမ္း ်ၳဳ ကသညက 
control rod  ငျကြမ္း ်ၳဳ ကတတုကေ ်  ကြမ္း 
convalescence ျလျက  အ ြမ္းေမ ြမ္း္  ကြမ္း 
convection ေလေႏို ြမ္းေ ္  ကြမ္း 
convenient အဆ ကေ္ ေသ  
converging lens ဆံု ညကြမ္းေသ  မ ျကဘ လူြမ္း 
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conversion ေ္   ကြမ္းလြဲ္  ကြမ္း 
convert ေ္   ကြမ္းလြဲသညက 
convex  ံုြမ္းေသ  
convex lens မ ျကဘ လူြမ္း ံုြမ္း 
convex mirror မ ျကဘ လူြမ္း 
copper ေ ာြမ္းျ  
cord းာငၳဳြမ္း  
cornerstone ေ   ငကော် ာက 
corresponding အလ ြမ္းတူ လငုာကေလ် ည ေ  ေသ  
cosine ာငု ငု ကြမ္း 
coulomb ာလူ ျကမက 
Coulomb’s Law ဆျက႔ာ် ကဘာက ် ငဳကမ် ြမ္းသညက တ ျကြမ္းာျက၍ 

တူည သညငက ် ငဳကမ် ြမ္းဆ ြဲ  ကေ ာ  ကြမ္း ာလူ ျကမက ဥ ေဳ 
crack ာ ြဲသညက 
craft လာကမႈ ည  
crate ာုျကေသတ   
crest  င က  ျကြမ္း 
critical အလ ျကအေရြမ္း ါေသ  
critical angle အလ ျကအေရြမ္း ါေသ ေ   ငက 
crowded လူေျ  ူ ကေသ  
crown glass မ ျကဘ လူြမ္းတ  ကသံုြမ္းေသ  မ ျက 
crystal  ံုေဆ  က ြဲ 
crystal lattice  ံုေဆ  က ြဲတညကေဆ ာကမႈ 
crystalline  ံုေဆ  က ြဲအသ  ကေဆ  ကေသ  
cube ာုဗတံုြမ္း 
cubic ာုဗတံုြမ္း 
cubic meter ာုဗ မ တ  
curious  ူြမ္း မကြမ္း ် က ငတက ္  ကြမ္း္ ေသ  
curvature အော ြမ္း 
curve မ်ဥကြမ္း ံုြမ္း 
cyan  ငမကြမ္း္   
cycle  ာကဝငု ကြမ္း 
cymbal လ ကြမ္းာ  ကြမ္း 
cylinder  လုံုြမ္း႐ွိ ညက၊ ဆလ ကဳ ါ 
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D  
damage  ်ာက  ြမ္းမႈ 
dart ္မ ြမ္း ယက 
data အ ်ာကအလာက 
de Broglie Principle ဳ ဘ႐ွိငုဂင ုကြမ္း၏ ာ မကတမက႐ွိူ ေဗဳ ျငယ မ 
decay ယငယု  ကြမ္း ်ာက  ြမ္းသညက 
deceleration အ႐ွိ ငျကေလ ် င္  ကြမ္း 
deci ဆယက ံုတ က ံု 
decibel အသအံတငုြမ္းအာ်ယက တငု ကြမ္းတ သညငကယူျ က (ဳယကဆ ဘယက) 
decimeter ဳယကဆ မ တ  
deck သေဘ်ၤ ာုျကြမ္း တက 
decrease ေလ် ငျညကြမ္းသညက 
define သတကမ တကသညက 
definite တငာ်ေသ  
deformation  ံု ်ာက္  ကြမ္း 
degree ဳ ဂရ  
deka = deca တ ကဆယက 
decameter ဳ ာ မ တ  
deliver ေ ြမ္း ငု႔သညက 
demonstration သ႐ွို က္ ္  ကြမ္း 
density သင ကသညကြမ္းမႈ 
depend မ   ငုသညက 
dependent variable မ   ငုာငျကြမ္း႐ွိ  ကမ် ြမ္း 
derive ရ႐ွိ ငသညက 
derived unit ရ႐ွိ ငလ ေသ  ယျူ က 
descend သာကဆ ကြမ္းသညက 
descent သာကဆ ကြမ္းမႈ 
design  ုံ ံ 
destructive  ်ာက  ြမ္းေ ေသ  
destructive interference  ်ာက  ြမ္းေ ေသ  ဝ ကေရ ာက  ာကဖာကမႈ 
detection သင႐ွိ ငမႈ 
detector အ ႐ွိံု ံာငရငယ  
determine ဆံုြမ္း္ဖတကသညက 
deviate လမကြမ္းလ ြဲသ  ြမ္းသညက 
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device  ာကာငရငယ  
dewdrop ႏို  ကြမ္း ာက 
dew point ႏို  ကြမ္း ာက္ဖ ကေ သညငက အ  ူ်ငျက 
diameter အ ် ကြမ္း 
diamond  ငျက 
diaphragm ရ ကဝမကြမ္း္  ြမ္း ာ ာကသ ြမ္း 
differ ္  ြမ္းျ ြမ္းေသ  
difference in electric potential လ ် က  က  မကြမ္းရညက ္  ြမ္းျ ြမ္း ်ာက 
diffract ေရ  က စဉက၏အေရ  ကအ္ဖ က   ြ္ဲ ဖျက႔သညက 
diffraction ေရ  က စဉက၏အေရ  ကအ္ဖ က   ြ္ဲ ဖျက႔္  ကြမ္း 
diffraction grating ေရ  က စဉက၏အေရ  ကအ္ဖ က   ြ္ဲ ဖျက႔သညငက  စညကြမ္း 
diffuse  ်ံေႏို ံ႔သညက 
diffuse reflection  ်ံေႏို ံ႔ ေရ  က္  ျကဟ က္  ကြမ္း 
digit ဂဏျကြမ္း 
dimension အတင ုကြမ္းအတ  
dimmer မ ြမ္းမ ငျက လတုက 
dip ႏို  ကသညက 
direction ဥ ြမ္းတညက ်ာက 
directly တငာုက႐ွိငုာက 
discover ရ  ေဖ ေတ  ႔ရ ငသညက 
disintegrate အ ငတက ငတက အ္မႊ ္မႊ ္ဖ ကသညက 
disorder အ  အ စဉကမာ်ေသ  
disperse  ်ံေႏို ံေသ  ြမ္းသညက 
dispersion  ်ံေႏို ံ႔မႈ 
displace မူလေျရ မ  ဖယက႐ွိ  ြမ္းသညက 
displacement ေျရ ေ႐ွိ ေ္  ကြမ္း 
disprove မ  ြမ္းယ  ကြမ္းေ ာ  ကြမ္း   က႐ွိ  ြမ္းေ သညက 
disregard ဥေ ာၡ ္ ၳဳသညက 
dissipate ာ ယကေ ် ာကေ သညက 
dissonance သေဘ   ြမ္းာ ြဲလ ြ္ဲ   ကြမ္း 
distance အာ  အေဝြမ္း 
distant အာ  အေဝြမ္း 
distort ႐ွိ ြဲေေ   ကြမ္းသညက 
distortion ႐ွိ ြဲေေ   ကြမ္းမႈ 
distribute ္ဖျက႔္ဖ ြမ္းသညက 
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disturb ေႏို   ငကယ ာကသညက 
disturbance အေႏို   ငကအယ ာက 
dive ဳငု ကဘ က ငြုမ္းသညက 
diver ဳငု ကဘ ကသမ ြမ္း 
diverge ္ဖ   ာကသညက 
diverging lens ္ဖ   ာကသညငက မ ျကဘ လူြမ္း 
divide   ြဲသညက 
divider  ငု ကြမ္းာျက႔ေသ အရ  
division   ြဲ္  ကြမ္း 
dock သေဘ်ၤ လ ျကြမ္းတ ကသညက 
dockhand ဆင ကာမကြမ္းအလု ကသမ ြမ္း 
dog ေ  ြမ္း 
domain ဳငုမငျကြမ္း 
Doppler ႏိုႈျကြမ္းလ ျကအသသံံုြမ္း  မကြမ္းသ ကာငရငယ  (ေဳငါ လ ) 
Doppler effect ေဳါင က လ သာကေရ ာကမႈ 
Doppler shift လႈင ကြမ္းးာငမကႏိုႈျကြမ္းႏို  ငက အလ် ြမ္းေ္   ကြမ္းလြဲမႈ 
double ႏို  က  က 
double slit diffraction ႏို  က  က  ြဲ၍ အေရ  ကအ္ဖ က  ြဲ္ဖျက႔မႈ 
drag တ႐ွိ တကတငာုကဆ ြဲသညက 
draw ဆ ြဲသညက 
drop အ ာကအေ ါာက 
droplet အ ာကာေလြမ္း 
drum ဗုံ 
ductility ျျကြမ္းးာငၳဳြမ္းမ ် ကႏိုငု က  မကြမ္း 
dust ဖုျက 
dynamics ေ႐ွိ ေလ် ြမ္းအ ြမ္း 

E  
ear ျ ြမ္း႐ွိ ာက 
eardrum ျ ြမ္း ညက 
echo  ြဲငတ ကသ ံ
eclipse ေျ ာတက္  ကြမ္း 
eclipse of the sun ေျ ာတက္  ကြမ္း 
ecological ေဂဟ ျ က 
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ecology အ  ကႏို  ငက သတ ဝါတငု႔ႏို  ငက 

 တကဝျကြမ္းာ် ကဆာကႏိုႊယကမႈာငု ေလငလ ္  ကြမ္း၊ ေဂဟေဗဳ 
economical တ ာကသ ြမ္းာငာုကေသ  
effect အာ်ငၳဳြမ္းအ္  က 
effective  ငေရ ာကေသ  
effective resistance  ငေရ ာကေသ   ု ံအ ြမ္း 
effectively  င ငေရ ာကေရ ာက 
efficiency ာက မကြမ္းာ် ကမႈ 
effort ာငယုက  မကြမ္းစဉ ဏက  မကြမ္း တုက္  ကြမ္း 
Einstein အငု က တငု ကြမ္း 
elastic ာ်ံၳဳေႏိုငု ကဆျက႔ႏိုငု ကေသ  
elastic collision ာ်ံၳဳေႏိုငု ကဆျက႔ႏိုငု ကေသ   ငတငာုကမႈ 
elasticity ာ်ံၳဳေႏိုငု ကဆျက႔ႏိုငု ကမႈ 
electric လ ် က  က 
electric current လ ် က  က  ြမ္းေ ာ  ကြမ္း 
electric field လ ် က  က ာကာ  ကြမ္း 
electric field intensity လ ် က  က ာကာ  ကြမ္း ္  ကြမ္းအ ြမ္း 
electric field line လ ် က  က ာကာ  ကြမ္း မ်စဉကြမ္း 
electric force လ ် က  ကအ ြမ္း 
electric generator လ ် က  ကဓ တက တုကသညငက ာငရငယ  (မ ြမ္း ာက) 
electric potential လ ် က  က  မကြမ္းရညက 
electrode လ ် ကေ ါ ကြမ္း   
electromagnet လ ် က  ကသလံငာုက 
electromagnetic လ ် က  ကသလံငာုက 
electromagnetic force လ ် က  ကသလံငာုကအ ြမ္း 
electromagnetic induction လ ် က  ကသလံငာုက ဝ က္  ကြမ္း 
electromagnetic wave လ ် က  ကသလံငာုကလႈင ကြမ္း 
electromagnetism လ ် က  ကသလံငာုက  မကြမ္းအ က 
electromotive (EMF) လ ် က  ကေ႐ွိ ေလ် ြမ္းမႈဆငု ကရ  (EMF) 
electron အ လာက ႐ွိ ျက 
electron cloud အ လာက ႐ွိ ျကမငြုမ္းတငမက 
electroscope လ ် က  ကအ ြမ္းတငု ကြမ္းာငရငယ  
elevator ဓ တကေလ ာ ြမ္း 
eliminate ႐ွိ  ကြမ္း  ကသညက 
ellipse ဘြဲဥ ံု 
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elongation ႐ွိ ညက  ာက္  ကြမ္း 
embed ္မၳဳ ကဝ ကေျသညက 
emerge   ာကေ ပလ သညက 
emergency အေရြမ္းေ ပ 
emission spectrum  တုကလႊတကမႈ ေရ  က စဉက 
emit  တုကသညက 
empirical လာကေတ ေမ်ာက္မ ကာင ုအေ္  ံေသ  
enable ဖ  ငက  ြမ္းသညက 
enclose  တကရသံညက 
encounter းာံၳဳေတ ေသညက 
energetic   မကြမ္းအ က္ ညငကဝေသ  
energetic state   မကြမ္းအ က္ ညငကဝေသ  အေ္ အေျ 
energy   မကြမ္းအ က 
energy crisis   မကြမ္းအ က အာ် ကအတညကြမ္း 
energy level   မကြမ္းအ က မ ဏ 
engineer အ ကဂ် ကျ ယ  
enormous းာ ြမ္းမ ြမ္းေသ  
enrichment တျကဖငုြမ္းတာကေ ္  ကြမ္း 
enter  ညငကသ  ကြမ္းသညက 
entropy  ျ ကအတ  ကြမ္း အ  အ စဉကမာ်မႈ 
equation ည မ ်္  ကြမ္း 
equator အ ော တ  
equilibrant ဟျက ်ာကည ေသ  
equilibrant force ဟျက ်ာက ငျကြမ္းအ ြမ္း 
equilibrium မ ်ေ္  
equilibrium position ဟျက ်ာကည  အေျအ  ြမ္း 
equipment ာငရငယ  
equivalent ည မ ်ေသ  
erect ေ   ကမတကသညက 
essence အႏို  ကသ ရ 
essentially အေ္  အံ ြမ္း္ဖ ငက 
ether အ သ  
evaporate အေ  ေ ်ံသညက 
evaporation အေ  ေ ်ံ္  ကြမ္း 
evenly ည ည     
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evenness ည ည မႈ 
eventually ေျ ာကဆံုြမ္းေတ င 
evidence အေ  ာကအ  ြမ္း 
except ္   ကြမ္း ်ာက 
exception ္   ကြမ္း ်ာက 
excited state  တုကလႊတကအေ္ အေျ 
exert  ညငကသညက 
exhaust အ ကဂ် ကမ   ုတကလႊတကေသ အ ငုြမ္း 
exhibit   ကြမ္းာ် ကြမ္း္ သသညက 
exist တညက႐ွိ ငသညက 
expand ္ ျက႔ာ ြမ္းသညက 
expansion တငုြမ္း ်ြဲေ္  ကြမ္း 
expect ေမ ် ကလ ငကသညက 
expel  တုက  ကသညက 
experiment  မကြမ္းသ က ်ာက 
explore  ူြမ္း မကြမ္းေလငလ သညက 
exponent   ကာငျကြမ္း 
exponential   ကညႊျကြမ္း 
exponential notation   ကညႊျကြမ္းသော်ၤတ 
exposure ေဖ က တုက္  ကြမ္း၊  ငေတ ေ္  ကြမ္း 
express ေဖ က္ သညက 
extend ဆျက႔ ုတကသညက 
external ္  က  
external force ္  က အ ြမ္း 
extrapolation တ ာက ်ာက ျက႔မ ျကြမ္းသညက 
extreme အလ ျက္  ကြမ္း ျကေသ  
extremely အလ ျက္  ကြမ္း ျက    

F  
faint မ ငျကေသ  
Farad ဖ ရတက 
farsightedness အျ ြမ္းမႈျက 
feat   မကြမ္းေဆ  ကမႈ 
fiber အမ ် က 
fiber optics ဆာကသ ယကေရြမ္းဆင ုကရ သံုြမ္း ဖျကမ ် က ျ က 
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fiction   တကတငုာကအ ြမ္း 
field ာ  ကြမ္း 
filament အမ ်စဉက 
final velocity ေျ ာကဆံုြမ္းအလ် က 
finger လာကေ ်  ကြမ္း 
first law of motion ေ႐ွိ ေလ် ြမ္းမႈ ာျဥ ြမ္း ဥ ေဳသ 
first neutron   မဆံုြမ္း ႏိုူ ႐ွိ ျက 
first-order-line   မဆံုြမ္း-အ စဉက 
fission  တုကလႊတက္  ကြမ္း 
fixed ္ ၳဳ္  ကသညက 
flame မ ြမ္းေတ ာက 
flare လာက ျြဲ  ာကေသ  အလ ကြမ္းေရ  က 
flatten ္  ြမ္းေ သညက 
flick ဆတက ျြဲလႈ က႐ွိ  ြမ္း္  ကြမ္း 
flint glass မ ြမ္း တကော် ာကမ ျက 
float ေ ါေလ ေ ပသညက 
fluid အရညက 
fluorescent lamp မ ြမ္းေ ်  ကြမ္းာြဲငသငု႔ မ ြမ္းအငမက 
flute  ေလ  
flux ေ္   ကြမ္းလြဲေျ္  ကြမ္း၊   ြမ္းဆ ကြမ္းေျ္  ကြမ္း 
focal ဆံု ်ာက 
focal length ဆံု ်ာကအလ် ြမ္း 
focal point ဆံု ်ာကအမ တက 
focus ဆံု ်ာက 
fog ္မ  
force အ ြမ္း 
force of friction   တကတငုာကအ ြမ္း 
fork  ာကရ ကြမ္း 
form  ုံ ံ 
fraction အ ငု ကြမ္းဂဏျကြမ္း 
frame ေဘ  က 
frame of reference ရညကညႊျကြမ္းာငုြမ္းာ ြမ္းရျက ဥ ေဳသ 
framework ေအ ာက ံေဘ  က 
freedom လ တကလ ကမႈ 
free-fall အလ တက ျုက 



PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          18 
 

ENGLISH BURMESE 
freezing point ေရ ြဲအမ တက 
Freon ာလငု႐ွိုငဖလူ႐ွိငာု ဘ ျကႏို  ငက္ဳ ကေ ါ ကြမ္းမ် ြမ္း ါေသ  ေ ် ကရညက 
frequency းာငမကႏိုႈျကြမ္း 
frequently မ ာ  ဏ 
friction   တကတငုာကမႈ 
frictional   တကတငုာကမႈ္ဖ ကေသ  
frictionless   တကတငုာကမႈမြဲငေသ  
frozen  ြဲ  ြမ္းေသ  
fundamental အေ္  ာံ်ေသ  
fur သငုြမ္းေမ ြမ္း 
furthermore ေျ ာက  က 
fuse ေ ါ ကြမ္း ညကြမ္းသညက 

G  
gain ရ႐ွိ ငသညက 
galaxy အ ာ သဟ ကြမ္းလ ကြမ္း္  က႐ွိ င  ာယက  ု
galvanometer လ ် က  ြမ္းမ တ  
galvanic ဓ တက္ ၳဳမႈေ ာ  ကင္ဖ ကေသ  လ ် က  ြမ္း 
galvanic cell လ ် က  ြမ္းဆြဲလက 
Gamma ray ဂမကမ ေရ  က္ ညက 
gap အ ာ ြမ္း၊ ာ ာကလ က 
gas ဓ တကေ  ေ 
gas law ဓ တကေ  ႔သ အငုရ  
gaseous အေ  ႔္ဖ ကေသ  
gasoline ဓ တကဆ  
gauge အတင ုကြမ္းအတ  
Geiger-Muller tube ဂ် ကဂ် -မလူ  ္  ျက 
general theory of relativity ေယ်ဘယု် ႏိုငႈ ကြမ္းရသ အငရု  
generate  တုကလႊတကသညက 
germanium ဂ် ေမျ ယမက 
giga ဂ ကဂါ 
give ေ ြမ္းသညက 
glance ဖ်တကာျြဲ ာညကငသညက 
glass ဖျက 
glider ဂလငာုကဳါ 
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gluon ဂလာူ ျက 
gold ေ႐ွိႊ 
govern အု က ်ၳဳ ကသညက 
gradual တ္ဖညကြမ္း္ဖညကြမ္း 
gradually တ္ဖညကြမ္း္ဖညကြမ္းႏို  ကင 
grain ရ႐ွိ ငသညက 
grains သ ြမ္းႏို ံအေ ငအဆျကမ် ြမ္း 
gram ဂရမက 
graph  ုံ္ ဂရ က 
graphical  ုံဂရ ကဖကႏို  ကငဆင ုကေသ  
grating သံေဘ  က 
gravitation ေ္မဆ ြဲ  ကမႈ 
gravitational field ေ္မဆ ြဲအ ြမ္း ာကာ  ကြမ္း 
gravitational force ေ္မဆ ြဲအ ြမ္း 
gravitation mass ေ္မဆ ြဲအ ြမ္း္ဳ က  ု
gravitation potential energy ေ္မဆ ြဲအ ြမ္း  မကြမ္းအ က 
graviton ဂေရဗ တ ျက 
gravity ဆ ြဲအ ြမ္း 
green အ ငမကြမ္း 
ground state ေ္မ္  ကအေ္ အေျ 
grounding အေ္  သံ က ာ ြမ္းမႈ 
gyroscope ဂင ုက႐ွိင ုာ ုက 

H  
Half-life သာကတမကြမ္းဝာက 
halt ရ ကျ ြမ္းသညက 
hammer တ ူ
handle လာကာငု က 
harmonic တ ကည တညကြမ္း္ဖ ကေသ  
harmonious သဟ့ တ္ဖ ကေသ  
haul အ ြမ္း္ဖ ကငဆ ြဲသညက 
headlamp ေ႐ွိ ေမ ြမ္း 
heat အ  ူ
heat effect အ သူာကေရ ာကမႈ 
heat engine အ ူအ ကဂ် က 
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heat of fusion ေ ါ ကြမ္း ညကြမ္းမႈမ   ာကေသ အ ူ 
heat of vaporization အေ  ႔္ ျက္  ကြမ္းမ   ာကေသ အ  ူ
heat pump အ ူ ျက႔ 
specific heat  သ ြမ္း္  ြမ္းအ ူ  
heavy ေလြမ္းလံေသ  
hecto တ ကရ ႏို  ကငည မ ်ေသ ၊ ဟာကတင ု
hectometer ဟာကတငုမ တ  
height အ္မ ကင 
Heisenberg uncertainty principle ဟငု ကဆ ကဘတက မေရရ မႈ ညကြမ္းမ်ဥကြမ္း 
helicopter ရဟတကယ ဥက 
Helium ဟ လ ယမက 
hence  ငု႔ေ ာ  ကင 
Hertz ဟာက့က 
high temperature source အ ူ ်ငျက္မ ကငအရ ကြမ္းအ္မ က 
hiker ေတ  ကတာကသ ူ
hilly ေတ  က  ူ ကေသ  
hockey ေဟ ကာ  
hollow အေ ါ ကြမ္းေ ါာက 
Hooke’s law ဟတုက ကဥ ေဳသ 
horizontally ေရ္  ကည အတင ုကြမ္း္ဖ ကေသ  
horn ဥ ြမ္း ်ငၳဳ 
huge းာ ြမ္းမ ြမ္းေသ  
hull သေဘ်ၤ ာငုယက ညက 
hydraulic ဟငာုကဳေရ လ က 
hydraulic system ဟငာုကဳေရ လ က ျ က 
hydrogen ဟငာုကဳ႐ွိငုဂ် က 
hydrodynamics အရညက  မကြမ္းအ ြမ္း ည ရ က 
hydrostatics အရညက၏တညကၿ ငမကဖငအ ြမ္းႏို  ကငဆငု ကေသ  ည ရ က 

I  
ideal  ံႏိုႈျကြမ္းာငုာက္ဖ ကေသ  
ideal gas  ံႏိုႈျကြမ္းာငုာကဓ တကေ  ႔ 
ideal gas law  ံႏိုႈျကြမ္းာငုာကဓ တကေ  ႔ဥ ေဳသ 
ideal mechanical advantage (IMA)  ံႏိုႈျကြမ္းာငုာက  ာကမႈ အ ြမ္းသ  ်ာက (IMA) 
ignite မ ြမ္းည ငသညက 
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ignition မ ြမ္းည င္  ကြမ္း 
illuminance အလ ကြမ္းေ ြမ္းသညက 
illuminate အလ ကြမ္းေရ  ကေ ြမ္းသညက 
illuminated body အလ ကြမ္းေ ြမ္း  ြမ္းေသ  ာငယုက ညက 
illumination အလ ကြမ္းေ ြမ္း္  ကြမ္း 
illusion   ကေယ  က  ကမ  ြမ္း္  ကြမ္း 
image  ုံရင က 
imagine  ငတကာူြမ္း္  ကြမ္း 
immerse အရညကတ  ကႏို  ကသညက 
immersion အရညကတ  ကႏို  က္  ကြမ္း 
immersion heater အရညကတ  ကႏို  ကၿ  ြမ္းအ ူေ ြမ္း ာက 
impart ဖျကတ ြမ္းေ ြမ္းသညက 
implication ဂယာက 
impossible မ္ဖ ကႏိုင ုကေသ  
impulse ႏိုငႈြမ္းဆ မႈ 
incandescent အ ူေ ာ  ကငအေရ  က  ာကသညက 
incandescent lamp အ ူ္ဖ ကငအလ ကြမ္းေ ြမ္းေသ  မ ြမ္းအငမက 
incident အ္ဖ ကအ ်ာက 
Incident pulse အ္ဖ ကအ ်ာကအ ာငမကေရ 
Incident wave အ္ဖ ကအ ်ာကလငႈ ကြမ္း 
incision   ြဲ ငတက္  ကြမ္း 
inclined ေ   ကြမ္းေျေသ  
Inclined plane ေ   ကြမ္းေျေသ ္  ကည  
incompressible ဖငသင ကမရေသ  
increase တငုြမ္းလ သညက 
independent variable လ တကလ ကေသ ာငျကြမ္း႐ွိ  က 
independence လ တကလ ကေရြမ္း 
Index of refraction အလ ကြမ္းယငုု ကအညႊျကြမ္းာငျကြမ္း 
indicate ညႊျက္ သညက 
indication ညႊျက္ ္  ကြမ္း 
individual တ ကဥ ြမ္း ် ကြမ္း 
induction ဝ ကေရ ာက္  ကြမ္း 
inductive reactance ဝ ကေရ ာကဓ တက္ ၳဳ္  ကြမ္း 
inelastic ဆျက႔ာ်ံၳဳေႏိုငု က  မကြမ္းမ႐ွိ ငေသ  
inelastic collision ဆျက႔ာ်ံၳဳေႏိုငု က  မကြမ္းမ႐ွိ ငေသ  တငုြမ္းတငာုကမႈ 
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inertia အ ကျ ြမ္း႐ွိ  ြမ္း 
inertial mass ာျဥ ြမ္း္ဳ က  ု
inexpensive ေ ်ြမ္းမးာ ြမ္းေသ  
inflate ေလသ  ကြမ္းသညက 
influence လႊမကြမ္းမငြုမ္းမႈ 
initial ာျဥ ြမ္း 
initial momentum ာျဥ ြမ္းအဟုျက 
initial velocity ာျဥ ြမ္းအလ ် က 
inner ear အတ  ကြမ္းျ ြမ္း 
input  ညကငသ  ကြမ္းသညကငအရ  
insect အ ကြမ္းဆာက ငုြမ္း 
insert  ညငကသ  ကြမ္းသညက 
instant အဆ ကသ ကင္ဖ ကေသ  
instantaneous  ်ာက ် ကြမ္း 
instantaneous speed  ်ာက ် ကြမ္းအ္မျကႏိုႈျကြမ္း 
instantaneous velocity  ်ာက ် ကြမ္းအလ ် က 
instantaneously  ်ာက ် ကြမ္း္ဖ ကေသ  
instead အ  ြမ္း 
instrument ာငရငယ  
insulate ာ သညက 
insulator အ လူံုရျကသံုြမ္းသညငက   စညကြမ္း 
intake ယူေဆ  က္  ကြမ္း 
integer အ္ ညကငာငျကြမ္း 
integrate ေ ါ ကြမ္း ညကြမ္း္  ကြမ္း 
integrated circuit ေ ါ ကြမ္း ညကြမ္း  ြမ္းေသ လ ် က  ြမ္း တကလမကြမ္း 
intensity ္  ကြမ္းအ ြမ္း 
interaction အ္ ျကအလ ျကအာ်ငၳဳြမ္း္ ၳဳမႈ 
intercept  ာ ြမ္းဝ ကသညက 
interfere ေႏို   ကငယ ာကသညက 
interference ဝ ကေရ ာက  ာကဖာက္  ကြမ္း 
intermediate အလယကအလတက 
internal အတ  ကြမ္း ငု ကြမ္း 
internal energy အတ  ကြမ္း  မကြမ္းအ က 
internal force အတ  ကြမ္းအ ြမ္း 
interparticle အတ  ကြမ္းအမႈျက 
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interpretation ဘ သ ္ ျကဆငု္  ကြမ္း 
interrupt (to)  ာ ြမ္း္ဖတကသညက(သငု႔) 
interstellar  ာယကတ က ုႏို  ကငတ က ု ာ ြမ္း 
interval  ာ ြမ္းာ လ 
interlock အတ  ကြမ္းေသ င ေလ ာက 
invent တ    ကသညက 
inverse ေ္   ကြမ္း္ ျက 
inverse variation ေ္   ကြမ္း္ ျက အေ္   ကြမ္းအလြဲ 
inversely ေ္   ကြမ္း္ ျက္ဖ ကေသ  
invert ေ္   ကြမ္းလြဲသညက 
investigate  ံု မကြမ္း  ကေဆြမ္းသညက 
inward အတ  ကြမ္းဘာကသငု႔ 
ion အငု ကြမ္းယ ျကြမ္း 
iridium အ ရ ဳ ယမက 
iron သ ံ
irrigate ေရသ  ကြမ္းသညက 
isolate အ  ြမ္းာ်ျကသညက 
isolated system တ က တုညကြမ္း႐ွိ ငေျေသ  ျ က 
isotope အငု ကဆငုတ ုက 

J  
jet plane ဂ်ာကေလယ ဥက 
jeweler ော် ာကမ်ာကေရ  ကြမ္းသ ူ
joule ဂ်ငၳဳြမ္းလက 
Jupiter ဂ်   တ  

K  
Kelvin ာယကလကဗ က 
Kelvin scale ာယကလကဗ က အတင ုကြမ္းအတ  
kidney ော် ာကာ က 
kilo ာ လင ု
kilogram ာ လငုဂရမက 
kilometer ာ လငုမ တ  
kilopascal ာ လငု ါ ာယက 
kilowatt ာ လငုဝ က 



PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          24 
 

ENGLISH BURMESE 
kilowatt hour တ ကျ ရ  ာ လငုဝ က 
kinematics ္ဳ ကလႈ ကရ  ြမ္းမႈ ည ရ က 
kinetic energy အေ႐ွိ ေ  မကြမ္းအ က 
kinetic molecular theory ေမ ကလ ာ် ြမ္းလႈ က႐ွိ  ြမ္းမႈ သ အငရု  
kinetic theory အေ႐ွိ ေသ အငုရ  
knapsack ော်  ငြုမ္းအငတက 
knob ဘု၊ အ ံုြမ္း 
krypton  ရ က တ ျက 

L  
laboratory ဓ တက  ြဲ ျကြမ္း 
lack မ႐ွိ ငေသ  
laser ေလဆ  
lattice မ ျကာာူ ာက 
launch  လႊတကသညက၊  တ ကသညက 
law ဥ ေဳသ 
law of action and reaction သာကေရ ာကမႈႏို  ကင တံု႔္ ျကမႈ ဥ ေဳသ 
law of conservation of momentum အဟျုကတညကၿမြဲမႈ ဥ ေဳသ 
lawn ္မာက  ကြမ္း 
lawn mower ္မာကရငတက ာက 
lead  ြဲ 
leak ယငု ငမကငသညက 
ledge ေသြမ္း ယကေသ  အ  ျကြမ္း  ာက 
left-hand rule ဘယကလာက  ညကြမ္းမ်ဥကြမ္း 
legend သူရြဲော  ကြမ္း 
length အ႐ွိ ညက 
lengthen ႐ွိ ညကလ သညက 
lens မ ျကဘ လူြမ္း 
Lenz’s Law လျက႔့က ဥ ေဳသ 
lepton လာက ကတ ျက 
level အဆ ကင မ ဏ 
lever ေမ  ကြမ္းတ ံ
Leyden Jar ေလဳျက ရ ြမ္း 
liberate လ တကလ ကမႈေ ြမ္းသညက 
librarian    ာညကငတငာုကမႈြမ္း 
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lift မသညက၊ ဓ တကေလ ာ ြမ္း 
light အလ ကြမ္းေရ  က 
light wave အလ ကြမ္းလငႈ ကြမ္း 
likewise အလ ြမ္းတ ူ
line မ်ဥကြမ္း 
linear အေ္ဖ  ကငအတငု ကြမ္း္ဖ ကေသ  
linear accelerator အ္ဖညကငအတင ုကြမ္းအဟတုကတငုြမ္း ာက 
linear equation လ ျ ယ  ည မ ် ္  ကြမ္း 
liner လငု ကျ  
lip ႏိုႈတက မကြမ္း 
liquefy အရညက္ဖ ကေ သညက 
liquid အရညက 
liter လ တ  
literally လံုြမ္းေ င တကေ င 
location တညကေျရ  
lodestone သလံငုာကော် ာက 
longitudinal ေဳါ ကလငုာက 
longitudinal wave ေဳါ ကလငုာကလငႈ ကြမ္း 
loudness ာ်ယကေလ  ကမႈ 
loudspeaker ေလ က   ာ  
low ျငမကငေသ  
low temperature sink အ ူ ်ငျကျငကမကငေရ့လ ြမ္း 
lubricant ေ ် ဆ  
lumen အေ ါ ကြမ္း 
luminous ေတ ာက ေသ  
luminous flux ေတ ာက ေသ  ေ္   ကြမ္းလြဲ  ြမ္းဆ ကြမ္းမႈ 
luminous intensity ေတ ာက မႈ္  ကြမ္းအ ြမ္း 
lunar လႏို  ကငဆငု ကေသ  
lunar module လာမ ၻ ရ ြမ္း ဥက 
lung အဆတုက 

M  
magenta  ျကြမ္းျ ေရ  က 
magnet သလံုငာက 
magnetic သလံငုာကသတသတင 
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magnetic field သလံငုာက ာကာ  ကြမ္း 
magnetic field line သလံငုာက ာကာ  ကြမ္းလငု ကြမ္း 
magnetic flux သလံငုာက  ြမ္းဆ ကြမ္းမႈ 
magnetic induction သလံငုာကဓ တကဝ က္  ကြမ္း 
magnetism သလံငုာကဓ တက 
magnification အးာ ြမ္း ်ြဲေ္  ကြမ္း 
magnify  ်ြဲေသညက 
magnifying glass မ ျကဘ လူြမ္း 
magnitude  မ ဏ 
maintain  ငျကြမ္း  ြမ္းသညက 
malleability အေ ် င   
manner အ္ ၳဳအမ ူ
manufacture  တုကလု ကသညက 
mass ္ဳ က  ု
mass defect ္ဳ က အုငု ကဆငတုု ကႏို  ကင ္ဳ ကျ ံါတက ္  ြမ္းျ ြမ္း ်ာက 
mass number ္ဳ က ျုံ ါတက 
mass spectrograph အလ ကြမ္းယငု က္  ကြမ္းျညကြမ္း္ဖ ကင တ ာက ်ာကတငု ကြမ္းတ ္  ကြမ္း 
massive   ုညကးာ ြမ္းမ ြမ္းေသ  
mathematical science သ ််ၤ သင ပၸံ 
mathematically သ ် ်ၤျညကြမ္းအ ြမ္း္ဖ ကင 
mathematician သ ််ၤ  ည ႐ွိ  က 
matter ္ဳ က 
matter wave ္ဳ က လုငႈ ကြမ္း 
maximum အမ် ြမ္းဆံုြမ္း 
mean သမတကာငျကြမ္း 
measurable တငု ကြမ္းတ ႏိုငု ကေသ  
measurement အတင ုကြမ္းအတ  
mechanical advantage  ာက ငု ကြမ္းအ ြမ္းသ  ်ာက 
mechanical energy  ာကမႈ  မကြမ္းအ က 
mechanical force  ာကမႈအ ြမ္း 
mechanical wave  ာကမႈလငႈ ကြမ္း 
medical ေဆြမ္း ည ဆင ုကရ  
medium  ာ ြမ္း ျံယက 
mega မ ဂါ 
megahertz မ ဂါဟာက့က 
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megawatt မ ဂါဝ က 
melt အရညကေ ် ကသညက 
melting point အရညကေ ် ကမ တက 
membrane အေ္မ ြမ္း ါြမ္း 
mercury မ ာ် ရ  
mercury barometer မ ာ် ရ ေလဖငအ ြမ္းတငု ကြမ္းာငရငယ  
meson မျကဆျက 
metabolism  ့ဝ္ဖ က စဉက 
metal runner သတသတၳဳေဘ  က 
meteorology မငုြမ္းေလဝသ ည  
meteoroid ဥာ   ြဲ 
methanol မ သေျ  
method ျညကြမ္းလမကြမ္း 
meticulously အေသြမ္း ငတက 
metric system မာက ရ က ျ က 
micro မငုာကာ႐ွိငု၊ အလ ျကေသြမ္း ယကေသ  
microfarad မငုာကာ႐ွိငုဖ ရာက 
microphone မငုာကာ႐ွိုငဖုျကြမ္း 
microprocessor မငုာကာ႐ွိငု ေရ ကဆာက   
microscope အဏု ာညငကာငရငယ  
microscopic အဏု ာညငကာငရငယ ႏို  ငက ဆငု ကေသ  
microwave မငုာကာ႐ွိငုေဝငဖက 
middle ear အလယကျ ြမ္း 
Milky Way Galaxy ျဂါြမ္းေ  ႔တျကြမ္း ဂလာကဆ  
milli မ လ  
milliampere မ လ အမက  ယ  
millibar မ လ ဘ ြမ္း 
milligram မ လ ဂရမက 
milliliter မ လ လ တ  
millimeter မ လ မ တ  
mirage တလံ ် က 
mirror ေ ာြမ္းမံႈ 
mix ေရ ေႏို  သညက 
mixed ေရ ေႏို    ြမ္းေသ  
mixture ေရ   က္   ကြမ္း 
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moderate  ငျကြမ္းသငမကြမ္းးာ ြမ္း ာ ကသညက 
moderator  ာ ြမ္း  ံ
modification ္ ၳဳ္  ကမ မကြမ္းမံ္  ကြမ္း 
modify ္ ၳဳ္  ကသညက 
module  ျ က 
mole မငုြမ္းလက 
molecule ေမ ကလ ာ် ြမ္း 
momenta တ က ဏအတ  ကြမ္း 
momentum အဟတုက 
motion လႈ က႐ွိ  ြမ္းမႈ 
mouthpiece  ါြမ္း  ကႏို  ကငသံုြမ္းရသညကငအ ငု ကြမ္း 
mower ္မာကရငတက ာက 
mud ႐ွိႊေံ 
multiple ေ္မ ာကမ် ြမ္း   ေသ  
multiplication    ြမ္းမ် ြမ္း္  ကြမ္း 
multiply ေ္မ  ာကသညက 
muon=meson အေလြမ္း ်ငျက ငုေသ ကလညကြမ္း မတညကၿ ငမကသညကင ္ဳ က  က၊ မအူ ျက = 

မျကဆျက 
mutual ဘံုတူည မႈ႐ွိ ငေသ  
mutually ဘံုတူည    ္ဖ ကင 
muzzle ႏိုႈတကသ ြမ္း 

N  
Nano ျ ႏိုင ု
nanometer ျ ႏိုငမု တ  
nanosecond ျ ႏိုငု ာ ျက႔ 
naphtha ျာကဖကသ  
nasal ႏို  ေ ါ ကြမ္းဆငု ကရ  
natural သဘ ဝအတငု ကြမ္း္ဖ ကေသ  
nature of the surface မ်ာကႏို  ္  က၏ သေဘ သဘ ဝ 
nearsightedness အေဝြမ္းမႈျက 
negative အႏုိုတကသဘ ဝ 
negative charge အမဓ တက 
neon ျ ယ ျက 
net force အသ ြမ္းတ ကအ ြမ္း 
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neutral ဘာကမလငာုကေသ  
neutrino ျယ ူရ ႏိုငု 
neutron ႏို်  ႐ွိ ျက 
newton ျယတူျက 
Newton ျယတူျက 
Newton’s First Law of Motion ျယတူျက၏ အေ႐ွိ ေဆငု ကရ    မသ အငရု  
Newton’s Second Law of Motion ျယတူျက၏ အေ႐ွိ ေဆငု ကရ  ဳတုငယသ အငုရ  
Newton’s Third Law of Motion ျယတူျက၏ အေ႐ွိ ေဆငု ကရ  တတငယသ အငုရ  
nickel ျ ကာယက 
nitrogen ႏိုငုာက ႐ွိငုဂ် က 
nodal ဆံုမ တက 
nodal line ဆံုမ တကလင ုကြမ္း 
node အဖု ယက 
non perpendicular component ေ   ကငမ ျကမာ်ေသ  အ ငတကအ ငု ကြမ္း 
non perpendicular component of vector ဗာကတ ၏ ေ   ကငမ ျကမာ်ေသ  အ ငတကအ ငု ကြမ္း 
normal force သ မျကအ ြမ္း 
north pole ေ္မ ာကဝ က႐ွိငုြမ္း  ျကြမ္း 
North Pole ေ္မ ာကဝ က႐ွိငုြမ္း  ျကြမ္း 
Northern Hemisphere ေ္မ ာက ငု ကြမ္းမငုြမ္းာတုက ာကဝငု ကြမ္း 
northern light ေ္မ ာက ငု ကြမ္းအလ ကြမ္းတျကြမ္း 
notation သော်ၤတ 
note မ တက ်ာက 
nuclear အႏုို္မ  
nuclear bombardment အႏုို္မ  ဗံုြမ္းာ်ြဲ္  ကြမ္း 
nuclear model အႏုို္မ   ံု ံ 
nuclear potential energy အႏုို္မ   မကြမ္းအ က 
nuclear reaction အႏုို္မ ဓ တက္ ၳဳ္  ကြမ္း 
nuclei ႏိုူာလ ြမ္း႐ွိငု ကြမ္း 
nucleon ျယာူလ ယ ျက 
nucleus သာက႐ွိ ငာလ  က ညကြမ္း၏ ဗဟင ု်ာက 
nuclide အႏုို္မ  ံု ံာ ြဲ၊ ႏို် ာလငုာက 
numerically ာငျကြမ္းဂဏျကြမ္းအ ြမ္း္ဖ ကင 

O  
obey လငာုကျ သညက 
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oboe ေလမႈတကတူရငယ တ ကမ်ငၳဳြမ္း 
observable ္မ ကႏိုငု ကေသ  
observation ေလငလ ္  ကြမ္း 
observatory ေလငလ  ူြမ္း မကြမ္းသညကငေျရ  
observe ေလငလ သညက 
obstacle အတ ြမ္းအဆ ြမ္း 
obtain ရယသူညက 
occupy ေျရ ယသူညက 
occur ္ဖ ကေ ပသညက 
octagon အဌဂ ံ
octagonal အျ ြမ္း႐ွိ  က ု ါေသ  
octave ရ  က ု ါေသ  
Ohm အုမကြမ္း 
Ohm’s Law အုမကြမ္းသ အငရု  
opaque အလ ကြမ္း ငတကေသ  
operation ေဆ  က႐ွိ ာကမႈ 
oppose ဆျက႔ာ် ကဘာက္ဖ ကေသ  
optical အ္မ ကဆငု ကရ  
optical density အလ ကြမ္းသင ကသညကြမ္းဆ 
optics အလ ကြမ္းဆငု ကရ  
orbit ၿဂငၳဳဟက တကလမကြမ္း 
organ ာငယုကအဂ်ၤါ 
orientation ဥ ြမ္းတညကရ  
origin အ  
oscillate ေ႐ွိ ေေျ ာက ံုမ ျကေရ ေသညက 
oscillation ေ႐ွိ ေေျ ာက ံုမ ျကေရ ေ္  ကြမ္း 
oscilloscope ေအ က  လငု ာု က 
outer ear အ္  ကျ ြမ္း 
outlet   ာကေ ါာက 
output   ာကလ သညကငအရ  
outward အ္  ကသငု႔ 
oval ဘြဲဥ ံု 
overall အ ြမ္းလံုြမ္း 
overload ဝျက ငေုျေသ  
overlook းာ ြမ္း ာ က ာညကင႐ွိ ၳဳသညက 
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overtones  ငုမငုာ်ယကေလ  ကေသ အသ ံ
oxygen ေအ ာကဆ ဂ် က 

P  
painstakingly ဳုာၡ ံ၍ 
palm လာကဖဝါြမ္း၊ ဆ အျုကြမ္း 
parabola ာေတ င ံုအျ ြမ္းႏို  ငကအၿ ငၳဳ က ္  ကည ာ္ဖတကရ တ  က ္ဖ ကေ ပေသ  

မ်ဥကြမ္းော ြမ္း 
parabolic  ါရ ဘငလု ္ဖ ကေသ  
parachute ေလ  ြမ္း 
paraffin ေဆြမ္းဖေယ  ကြမ္း၊ ေရျဆံ  
parallax  ာညကင႐ွိ ၳဳသညကငေျရ ေ ာ  ကင အရ ဝတ ၳဳ၏ 

အေျအ  ြမ္းေ္   ကြမ္းလြဲ္  ကြမ္း 
parallel အၿ ငၳဳ က 
parallel connection အၿ ငၳဳ ကဆာကသ ယက္  ကြမ္း 
parallel force အၿ ငၳဳ ကအ ြမ္း 
particle အမႈျက 
particle accelerator အမႈျကအ႐ွိ ငျက္မ ကငသညကငအရ  
Pascal  ါ ာယက 
Pascal’s Principle  ါ ာယကျငယ မ 
patch အ တုက 
path လမကြမ္းေ ာ  ကြမ္း 
pavement လသူ  ြမ္း းာ်ၤျက 
peculiar မႏို  ကၿမငၳဳေဖ ယက္ဖ ကေသ  
peculiarity မႏို  ကၿမငၳဳေဖ ယက 
pendulum  ်ငျကသ ြမ္း 
performer သ႐ွို ကေဆ  ကသ ူ
perimeter အလံု ငတကအရ ဝတ ၳဳ၏ အဝျကြမ္း 
period ာ လ 
periodic အ  အ ဥက္ဖ ကင  ြမ္း္  ကြမ္း 
permanently အၿမြဲ ံုေသ 
perpendicular ေ   ကငမ ျကာ်ေသ  
perpendicular force ေ   ကငမ ျကအ ြမ္း 
perpendicularly ေ   ကငမ ျကာ်   ္ဖ ကင 
perspective အျ ြမ္းအေဝြမ္းအ္မ က 
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perspiration အေ  ေ ်ံ္  ကြမ္း 
phase အေျအ  ြမ္း 
phenomena ္ဖ က ဥက 
phenomenon အ္ဖ ကအ ်ာက 
philosopher ဳႆျ ည ႐ွိ  က 
phosphor ေဖ က ဖ  
phosphorescence ေဖ က ဖငရု ကဆျက႔ 
photoelectric effect အလ ကြမ္းလ ် က  ကသာကေရ ာကမႈ 
photoflash အလ ကြမ္းလ ် က္ ာက္  ကြမ္း 
photography ဓ တက ံု ည  
photo resistor အလ ကြမ္း ု  ံ
photovoltaic အလ ကြမ္းမ လ ် က  က တုက္  ကြမ္း 
photovoltaic cell အလ ကြမ္းမ လ ် က  က တုကဆြဲလက 
physical ႐ုွိ က င ုကြမ္းဆင ုကရ  
physical phenomena ႐ုွိ က င ုကြမ္းဆင ုကရ  ္ဖ က ဥက 
physicist ႐ွိူ ေဗဳ ည ႐ွိ  က 
physics ႐ူွိ ေဗဳ 
Pico   ာငု၊ ာေု တ ကသငျကြမ္း ံုတ က ံု 
Pico farad   ာငုဖ ရာက 
pier တတံ ြမ္းေအ ာက တံငု က 
piezoelectricity   ့ငုအ လာက ရ က 
pig ဝာက 
pigment ေရ  က္ ယက 
pile အ ံ ု
pinna ျ ြမ္း႐ွိ ာက 
pipe  ငုာက 
pistol   စတင ု
piston   စတျက္  ျက 
pitch အသ ံအျငမကငအ္မ ငက 
pith ာ  ကြမ္း 
pith ball ာ  ြမ္းာ  ကြမ္း ြဲမ  ေဘ လံုြမ္း 
plane mirror ္  ကည ေ ာြမ္းမံု 
planet ၿဂငၳဳဟက 
plasma ေသ ြမ္းရညက ာညက 
plastic  လတက တ က 
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platinum  လာကတ ျမက 
plot ့ တကေ ာ  ကြမ္း 
plunge  ငုြမ္းသ  ကြမ္းသညက 
polarity အဖငုအမသတသတင 
polarized အဖငုအမသတသတင႐ွိ ငေသ  
plane polarized အဖငုအမသတသတင႐ွိ ငေသ ္  ကည  
polarization အဖငုအမသတသတငဝ က္  ကြမ္း 
polarizer အဖငုအမသတသတငသ  ကြမ္းေသ အရ  
pole ဝ က႐ွိငြုမ္း 
pollution ည ကညမကြမ္းမႈ 
pound ေ ါ က 
portion အ ငတကအ င ုကြမ္း 
position အေျအ  ြမ္း 
positive အေ ါ ကြမ္းဓ တက 
positive charge အဖငုဓ တကအ ြမ္း 
positron  ငု   ႐ွိ ျက 
possess  ငု ကဆငု ကသညက 
postulate အမ ျကဟယုူဆ ်ာက 
pot အငုြမ္း 
potential အလ ြမ္းအလ ႐ွိ ငေသ  
potential energy အတညက   မကြမ္းအ က 
potentiometer အ ြမ္း ငျကြမ္းမ တ  
pour ေလ  ကြမ္း ညကငသညက 
power   မကြမ္းအ ြမ္း 
practical လာကေတ ႔ာ်ေသ  
precise တငာ်ေသ  
precisely တငာ်    
precision တငာ်မႈ 
predict းာငၳဳတ က ျက႔မ ျကြမ္းသညက 
predominate လႊမကြမ္းမငြုမ္းသညက 
prefix အ ္ ၳဳသညက၊ ေ႐ွိ ေဆာက ုဳ က 
preliminary အးာငၳဳ 
pressure ဖငအ ြမ္း 
presumably မ တကယူ   ္ဖ ကင 
prevent ာ ာ ယကသညက 
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previous ယ  ကာ 
previously လ ျက ြဲငေသ  
primary အေ္   ံ
primary coil ာျဥ ြမ္းာင ၳဳ က 
primary color ာျဥ ြမ္းအေရ  က 
primary pigment ာျဥ ြမ္းေရ  က္ ယက 
principle ျငယ မ 
principal axis အဓငာဝ က႐ွိငုြမ္း 
principal focus အဓငာဆံု ်ာက 
principal focal point အဓငာဆံုမ တက 
principle of superposition  ူ ါ ငု့ က႐ွိ  ကျငယ မ 
prism  ရ က့ မက 
probability ္ဖ ကႏိုငု ကေ ် 
probe  မကြမ္းသ ကတ ံ
procedure လု က ံုြမ္းလု ကျညကြမ္း 
process လု က ျကြမ္း ဥက 
productivity  တုကလု ကႏိုငု က  မကြမ္း 
programmable  ႐ွိငဂုရမကသ  ကြမ္းႏိုင ုကေသ  
prohibit တ ြမ္း္မ က  ြမ္းသညက 
project  ေရ ဂ်ာက 
projectile  င ကဖူြမ္း၊ ာ်ညက 
projectile motion ္  ကလႊတကလငာုကေသ အေ႐ွိ ေ 
propel ေ႐ွိ ေတ ျကြမ္းသညက 
property ဂုဏကသတ င 
proportional အ ်ငၳဳြမ္းာ်ေသ  
proportionality အ ်ငၳဳြမ္းာ်မႈ 
proportionality constant အ ်ငၳဳြမ္းာ်မႈာငျကြမ္းေသ 
propose အဆငု္ ၳဳသညက 
proton  ႐ွိငုတ ျက 
protractor ေ   ကငတငု ကြမ္း ာကဝငု ကြမ္း္ မကြမ္း 
prove သာကေသ္ သညက 
proximity  င  ကေျမႈ 
puck  ်ံၳဳေသညက 
puddle ေရအငု က၊ ဗ ာကအင ုက 
pull-tab လာက္ဖ ကငဆ ြဲဖ  ကငရသညကငာ  ကြမ္း 
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pulley  ာကသ ြမ္း 
pulsar  ါလကဆ မႈျက 
pulse ေသ ြမ္း ျုကႏိုႈျကြမ္း 
pump  ု က ာက၊  ျက႔ 
push တ ျကြမ္းသညက 
putty အဂ်ၤေတ 
Pythagorean  ငုာကသ ဂငုရမက 
Pythagorean theorem  ငုာကသ ဂငုရမကသ အငုရ  

Q  
quadrangular ေလြမ္းေ   ကငာ ာကာ်ေသ  
quality အေရအေသ ြမ္း 
quantity  မ ဏ 
quantize  မ ဏတ ာကသညက 
quantum mechanics ာ မကတမကမာ  ကြမ္းျ က 
quantum number ာ မကတမကျံ ါတက 
quantum theory ာ မကတမကသ အငုရ  
quark ာ တက က 
quark model nucleon ာ တက ကေမ ကဳယကျယာူလ ယ ျက 
quotient   ြမ္းလဳက 

R  
raceway, racetrack ေ္ ြမ္းလမကြမ္း၊  တကလမကြမ္း 
racquet ရာကာတက 
radial ဓ တကေရ  က္ ညကႏို  ကငဆငု ကေသ  
radially ဓ တကေရ  က္ ညကအ ြမ္း္ဖ ကင 
radiation ေရ  က္  ညက္ဖ ္  ကြမ္း 
radiator ဓ တကေရ  က္ ညကလႊတကေသ အရ  
radio ေရဳ ယင ု
radio wave ေရဳ ယငလုငႈ ကြမ္း 
radioactive ေရဳ ယငသုတ င ာ ေသ  
radioactive decay ေရဳ ယငဓု တက ာ  အ ်ာကအ  ြမ္း 
radioactive material ေရဳ ယငဓု တက ာ   စညကြမ္း 
rainbow သာကတျက႔ 
raise ္မ  ကငသညက 
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ramp တာကသညက၊ ရ ကသညက 
random ာ် ျကြမ္း 
range သတကမ တက ်ာက 
rank အဆ ကင 
ray ေရ  က္  ညက 
ray optics အလ ကြမ္းတျကြမ္း  ာကေ ပ္  ကြမ္း 
razor ဘလငတကဓ ြမ္း 
reaction ဓ တက္ ၳဳ္  ကြမ္း 
readily အဆ ကသ ကင္ဖ က    
real အမ ျကတာယက 
real image  ုံရင ကမ ျက 
realistic တာယက္ဖ ကရ ကဆျကေသ  
rebound ္ ျကလညကေ ါ ကြမ္းသညက 
reciprocal အ္ ျကအလ ျက္ဖ ကေသ  
recombine ္ ညကလညကေ ါ ကြမ္း  ကသညက 
recognize မ တကမငသညက 
rectangular ေ   ကငမ ျက တုဂ ံ
red အျ  
redefine ္ ျကလညကအဓင ပၸါယကဖ  ကငသညက 
reed ာ်   က 
reestablish ္ ျကလညက ူေ   ကသညက 
refer ညႊျကြမ္းဆငသုညက 
reference ာငုြမ္းာ ြမ္း၊ အညႊျကြမ္း 
reference point အညႊျကြမ္းအမ တက 
reflect အလ ကြမ္း္ ျကသညက 
reflection အလ ကြမ္း္ ျက္  ကြမ္း 
refraction အလ ကြမ္းယငု က္  ကြမ္း 
refrigerator ေရ ြဲေသတသတ  
regard ေလြမ္း  ြမ္းသညက၊ အ ႐ွိံု ငုာကသညက 
region ေဳသ 
register မ တက ံုတ ကသညက 
regular reflection  ုံမ ျကအလ ကြမ္း္ ျက္   ကြမ္း 
regulate လု ကေဆ  ကာ် ကငသံုြမ္းသညက 
reinforce အ ြမ္း္ဖညကငသညက 
reinforcement အ ြမ္း္ဖညကင္  ကြမ္း 
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relate ဆာက  ကသညက 
relationship ဆာကဆံေရြမ္း 
relatively ဆာက  က   ္ဖ ကင 
relativity ဆာက  ကမႈ 
release လႊတကသညက 
remain ာ်ျက႐ွိ ငသညက 
remainder သတငေ ြမ္း ်ာက 
remove ဖယက႐ွိ  ြမ္းသညက 
renew အသ က္ ျကလု ကသညက 
repeat   ကလု ကသညက 
repel တ ျကြမ္းာျကသညက 
repetitious ္ ျကလညက္ ၳဳလု ကႏိုငု ကေသ  
replace အ  ြမ္း ငုြမ္းသညက 
represent ာငယုက  ြမ္း္ ၳဳသညက 
repulsion တ ျကြမ္းာျက္  ကြမ္း 
repulsive တ ျကြမ္းာျကအ ြမ္း 
research သုေတသျ 
resist  ု ံသညက 
resistance  ု ံအ ြမ္း 
resistor ရ   စတ  
resolve ေ္ဖ႐ွိ  ကြမ္းသညက 
resolving power of lens မ ျကဘ လူြမ္း၏ ္မ ကႏိုင ုက  မကြမ္းအ ြမ္း 
resonance  ြဲငတ ကသ ံ
respective သာကဆငု ကရ  
response တုံ႔္ ျကမႈ 
restatement ္ ျကလညက တုက္ ျက္  ကြမ္း 
restoring force အ ြမ္း္ ျကသ  ကြမ္း္  ကြမ္း 
resultant အာ်ငၳဳြမ္းဆာက္ဖ ကေသ  
retain  ငျကြမ္း  ြမ္းသညက 
retina မ်ာကေ ာ လႊ  
reveal  တုကေဖ ကသညက 
reverse ေ္   ကြမ္း္ ျက 
revolve လညက တကသညက 
rheostat ရ ဟငု တာက 
ribbon ဖြဲးာငၳဳြမ္း 
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ridge ော် ႐ွိငြုမ္း 
right angle ေ   ကငမ ျက 
rigid မ ေသ ၊  ာမကြမ္းေသ  
ripple လငႈ ကြမ္းဂယာက 
ripple tank လငႈ ကြမ္းဂယာကေလ   ကာျက 
rise   ာကေ ပလ သညက 
rivet  ငု႔႐ုွိငာကသညက 
robot  ာက႐ွို က 
robotics  ာက႐ွို ကဆငု ကရ  
rocket ဳံုြမ္းာ်ဥက 
rocking လႈ က္  ကြမ္း 
roll လငမကငသညက 
rope းာငၳဳြမ္း 
rubber ball ရ ဘ ေဘ လံုြမ္း 
rush အလ် က လင ု

S  
sac အငတက 
sack  တုက  ကသညက၊ အငတက 
sag ေလ် ငာ်သညက၊ 
sailor သေဘ်ၤ သ ြမ္း 
sap သ ကရညက 
satellite ၿဂငၳဳလကတ ု
saxophone ေလမႈတကတူရငယ ၊ ဆာကဆငုဖျုကြမ္း 
scaffold ္ မကြမ္းဆ က 
scalar  ောြမ္း 
scalar quantity  မ ဏ ောြမ္း 
scale အတင ုကြမ္းအတ  
schematic ဖ ႔ြဲ ညကြမ္း ံု့ယ ြမ္း 
scientific သင ပၸံျညကြမ္းာ်ေသ  
scientific method သင ပၸံျညကြမ္းာ် ေဆ  က႐ွိ ာကမႈ 
scientific notation သင ပၸံျညကြမ္းာ် သော်ၤတ ျ က 
scintillation လ ကြမ္းလာက္  ကြမ္း၊ မ ြမ္း   ြမ္း  ာက္  ကြမ္း 
scissors ာတကေ ာြမ္း 
screen မ်ာကႏို  ္  က 
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screw တငမကြမ္းေ   ကြမ္းသညက 
screwdriver ဝာကအူလ ညကင 
scuba ေရေအ ာကအသာက႐ွိ  ာငရငယ  
sea level   ကလယကေရမ်ာကႏို  ္  က 
seal   ကလယကဖ် ံ
second ဳုတငယ၊  ာ ျက႔ 
secondary ဳုတငယ 
secondary coil ဳုတငယာ ငၳဳ က 
secondary color ဳုတငယအေရ  က 
secondary pigment ဳုတငယေရ  က္ ယက 
second left-hand rule ဳုတငယ ဘယကလာကဥ ေဳသ 
second-order line ဳုတငယေအ ကဳါလငု ကြမ္း 
selenium ဆ လ ျ ယမက 
self-inductance ာငယုကတငု က  ြမ္းဝ က္  ကြမ္း 
semiconductor တ က ငု ကြမ္းလ ် ကာြူမ္း 
sensation အ ႐ွိံု ံ္  ကြမ္း 
sense အ ႐ွိံ ု
sensitive  င ငာုက ံ  ြမ္းလ ယက္  ကြမ္း 
separate   ြဲ္  ြမ္းသညက 
separated   ြဲ္  ြမ္း  ြမ္းေသ  
series အတ ြဲမ် ြမ္း 
series connection သ ယကတျကြမ္းဆာကမႈ 
series-parallel circuit သ ယကတျကြမ္း-အၿ ငၳဳ က  တကလမကြမ္း 
sewing  ်ၳဳ က္  ကြမ္း 
sewing needle  ်ၳဳ ကသညကငအ က 
shadow အရင က 
shape  ုံ ံ 
share ေဝ ု၊ မ ်ေဝသညက 
ship builder သေဘ်ၤ တညကေဆ ာကသ ူ
shirt အာ််ၤ   
short circuit  တကလမကြမ္းတင ု
shot-putter သလံံုြမ္း  ကသမ ြမ္း 
shovel ေဂပ္  ြမ္း 
shrink ာ်ံၳဳေသညက 
sidewalk ေဘြမ္းေလ ် ာကလမကြမ္း 
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sideway ေဘြမ္းလမကြမ္း 
significant အေရြမ္း ါေသ  
significant digit ာငျကြမ္းဂဏျကြမ္း သငသ ာ  ္  ြမ္းမႈ 
silicon ဆ လ ာ ျက 
silk  ငြုမ္း 
silver ေ   
simple harmonic motion  ုံမ ျကည ည ေသ ေ႐ွိ ေလ် ြမ္းမႈ 
simple machine ႐ွိငုြမ္း႐ွိ  ကြမ္းေသ   ာက 
simplify ႐ွိငုြမ္း႐ွိ  ကြမ္း   လု ကေဆ  ကသညက 
single-flit diffraction တ က တုညကြမ္း အလ ကြမ္းေရ  က ဥကာ ြ္ဲ   ကြမ္း 
sink လာကေဆြမ္းာျက 
sine  င ုကြမ္း 
sinus အေ ါ ကြမ္းေ ါာက 
sinkable ျ က္မၳဳ ကႏိုငု ကေသ  
siren ဥ သ  ြဲသံ၊ အ ်ာက္ မ ြမ္း 
skating  ာငတက  ြမ္း္  ကြမ္း 
skydiver ေလ  ြမ္း ုျကသ ူ
sled   တကဖ ြမ္းလ ညကြမ္း 
sliding friction ေလ် တငာုက  တကအ ြမ္း 
slightly အျညကြမ္း ယက 
slit အာ ြဲရ  
slope မ်ဥကြမ္းေ   ကြမ္း 
smokestack မ ြမ္း ငုြမ္းေ ါ ကြမ္းတငု က 
smooth ေ ် ေမ ႔ေသ  
snap လ ် ကတ က္ ာက 
Snell’s Law ဆျြဲလကဥ ေဳသ 
snowmobile ႏို  ကြမ္း ြဲသ  ြမ္းေမ ကေတ ကယ ဥက 
socket ေဆ ငာတက 
sodium ဆငုဳ ယမက 
solar ေျေရ  က္  ညကဆင ုကရ  
solar cell ေျေရ  က္  ညကာင ုလ ် က  က  မကြမ္းအ ြမ္းသငု႔ေ္   ကြမ္းသညငက ာငရငယ  
solid အ ြဲ 
solid state အ ြဲအေ္ အေျ 
solidity  ြဲႏိုငု က  မကြမ္း 
solution solution 



PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                          41 
 

ENGLISH BURMESE 
sonar ဆငုျ  
soot ာ် က ငြုမ္း 
soprano အ္မ ကငဆံုြမ္းအသ ံ
sound wave အသလံငႈ ကြမ္း 
South Pole ေတ  ကဝ က႐ွိငုြမ္း  ျကြမ္း 
spacecraft အ ာ သယဥက 
spark မ ြမ္း   ြမ္း 
specific တငာ်ေသ  
specific heat သ ြမ္း္  ြမ္းအ  ူ
speck အ ာကအေ္  ာက 
spectrometer ေရ  က ဥကတင ုကြမ္းာငရငယ  
spectroscope ေရ  က ဥက ာညကငာငရငယ  
spectrum ေရ  က စဉက 
speed အ႐ွိ ငျက 
sphere  ာကလံုြမ္း 
spherical  ာကလံုြမ္း 
spherical aberration  ာကလံုြမ္း ံုေဖ ာက္ ျကမႈ 
spider web   ကငာအူငမက 
spill လ ် ံ ာကသညက 
spin လ ညကငသညက 
spiral ေ ာ  ကလငမက ံု 
split ာ ြဲ  ာကသညက 
spoiler ့ တကလမကြမ္းအာ်ဥကြမ္း ်ၳဳ က 
spontaneously အလငအုေလ် ာက္ဖ ကေသ  
spoon ့ ျကြမ္း 
spray ္ဖျကြမ္း ာကသညက 
spread ္ ျက႔ႏို ံ႔သညက 
spring ေႏို ဥ ြမ္း 
sprinkle ္ဖျကြမ္း ာကသညက 
square  တုရျကြမ္း 
standard atmospheric pressure ေလဖငအ ြမ္း ႏံိုႈျကြမ္း 
startling အ ်ာက္ ္  ကြမ္း 
state ္ ညကျယက 
standing မတကတ ကရ ကေျသညက 
standing wave ရ ကေျေသ လငႈ ကြမ္းမ် ြမ္း 
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static friction တညကၿ ငမက  တကအ ြမ္း 
static electricity အတညက လ ် က  က 
statics တညကၿ ငမကမႈ 
stationary အေ္  ငာုက္ဖ ကေသ  
steam ေရေ  ေ 
stem   က ညက 
step-down transformer ဗငု႔အ ြမ္းေလ် င ာက 
step-up transformer ဗငု႔အ ြမ္း္မ  ကင ာက 
stick  ူြမ္းာ ကသညက 
stiffness ေတ  ကငတ ကြမ္းမႈ 
still တညကၿ ငမကေသ  
stimulate လႈံေေဆ ကသညက 
stimulated emission လံႈေေဆ က တုကလႊတကမႈ 
stitch အ က ်ၳဳ ကသညက 
stone ော် ာကတံုြမ္း 
store သငမကြမ္းသညက 
straight ေ္ဖ  ကငတျကြမ္းသညက 
straighten ေ္ဖ  ကငတျကြမ္းေသ  
strain အ ြမ္း ငာုကသညက 
straw ော ာက႐ွိငုြမ္း 
strength   ျကအ ြမ္း 
stretch ဆျက႔ ုတကသညက 
strike တငာုက ငုာကမႈ 
string းာငၳဳြမ္း 
strip အေ ်  ကြမ္း 
strobe မ ြမ္းဖလာက႐ွိ က 
strobe light မ ြမ္းဖလာက႐ွိ က အလ ကြမ္း 
strobe photography မ ြမ္းဖလာက႐ွိ ကသံုြမ္းေသ  ဓ တက ံု ည  
strong nuclear force အ ြမ္း္  ကြမ္းေသ အႏုို္မ   မကြမ္းအ ြမ္း 
structure ဖ ြဲေ ညကြမ္းတညကေဆ ာက ံု 
subatomic ဆ ကဘကအာကတမကမ က 
submarine ေရ ု ကသေဘ်ၤ  
submerge ႏို  ကသညက 
substance အရ ဝတ ၳဳ 
substitute အ  ြမ္း ငုြမ္းသညက 
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subtraction ႏိုႈတကသညက 
succession ဆာက ံ္  ကြမ္း 
suddenly ႐ွိုတကတရာက 
sufficiently လံုေလ ာက   ္ဖ ကင 
sulfide ဆ လဖငာုက 
summarize အာ်ဥကြမ္း ်ၳဳ ကသညက 
superposition အေ ပဘာကတညကငတညကင 
supersonic အသ ံာက္မျကေသ  
support  ံင ငုြမ္းသညက 
surface မ်ာကႏို  ္  က 
surface tension မ်ာကႏို  ္  က တ ကြမ္းအ ြမ္း 
surface wave မ်ာကႏို  ္  ကလငႈ ကြမ္း 
surgery   ြဲ ငတကမႈ 
surplus  ငုလ ်ံေသ  
suspect သသံယဝ ကသညက 
suspend  ယကသညက 
Swedish ဆ  ဳ က 
sweep လ ညကြမ္းာ် ကြမ္းသညက 
swing လႊြဲယမကြမ္းသညက 
swing seat လႊြဲယမကြမ္းေသ  ငု က ံု 
swirl ဝြဲာျကေတ င္ဖ ကသညက 
symbol သော်ၤတ 
symmetrical အ ်ငၳဳြမ္းည ေသ  
synchrocyclotron ဆ က ႐ွိငု င ုကာလင ု႐ွိ ျက 
systematic  ျ ကာ်ေသ  
systematic method  ျ ကာ်ေသ ျညကြမ္းလမကြမ္း 

T  
table ့ယ ြမ္း 
tangent တျကြမ္းဂ် ကင 
tank ေလ   ကာျက 
technique ျညကြမ္းလမကြမ္း 
technologist  ည ႐ွိ  က 
telescope မ ျကေ္   ကြမ္း 
temperature အ ူ ်ငျက 
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temperature scale အ ူ ်ငျက ောြမ္း 
temporary ယ ယ  
tend ဂ႐ွို ငုာကသညက 
tendency ယငမကြမ္းယငု ကမႈ 
tensile ဆျက႔ႏိုငု ကအ ြမ္း 
tension တ ကြမ္းအ ြမ္း 
terminal velocity အဆံုြမ္းသတကအလ ် က 
terrestrial ာုျကြမ္းေျ 
tesla တာက လ  
tetrachloride တာက ရ ာလငု႐ွိငာုက 
The Law of Conservation of Energy   မကြမ္းအ ကတညကၿမြဲ   ကြမ္းျငယ မ 
The Law of Conservation of Momentum အဟျုကတညကၿမြဲ   ကြမ္းျငယ မ 
The Law of Reflection ေရ  က္  ျကမႈျငယ မ 
The first law of Thermodynamics သ မငုဳင ုကျမ က   မ ဥ ေဳသ 
The second law of Thermodynamics သ မငုဳင ုကျမ က ဳတုငယ ဥ ေဳသ 
theoretical physicist ႐ူွိ ေဗဳ သ အငုရ  ည ႐ွိ  က 
theory သေဘ တရ ြမ္း 
theory of relativity ႏိုငႈ ကြမ္းရသ အငုရ  
thermal အ ဆူငု ကရ  
thermal energy အ ူ  မကြမ္းအ က 
thermal equilibrium အ ူမ ်ေ္  
thermal expansion အ ူ္ ျက႔  ာက္  ကြမ္း 
thermodynamics သ မငုဳင ုကျမ က 
thermometer အ ူ ်ငျကတငု ကြမ္းာငရငယ  
thermometry အ ူ ်ငျကတငု ကြမ္းဆင ုကရ  
thermonuclear သ မငုႏို် ာလ ယ  
thermonuclear reaction အ ူအႏုို္မ   မကြမ္းအ က ဓ တက္ ၳဳမႈ 
thermostat အ ူညႊျကာငရငယ   
thin  ငျက ါြမ္းေသ  
thin film  ါြမ္းေသ ဖလ က္  ြမ္း 
thorium သငုရ ယမက 
thread အ က ်ညက  
threshold  ံႏိုင ုက  မကြမ္း 
throat လညကၿမငၳဳ 
thumb လာကမ 
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tide ဳ ေရ 
tighten တ ကြမ္းာ် ကသညက 
tightly တ ကြမ္းာ် က    
tilt ေ   ကြမ္းလ ညကငသညက 
timbre အသံ သ့  
time အ ်ငျက 
tiny ေသြမ္း ယကေသ  
tire ေမ  ျကြမ္းသညက 
tissue တ က႐ွိ  ြမ္း 
tolerate  ံႏိုင ုကရညက႐ွိ ငသညက 
toner တုျကျ  
tongue လ ်  
torr ေတ ရက 
torsion လငမကည  ကအ ြမ္း 
torsion balance လငမကည  ကအ ြမ္းည မ ်မႈ 
total internal reflection  ု ုေ ါ ကြမ္းအတ  ကြမ္းေရ  က္ ျက္  ကြမ္း 
tower ေမ ် က  က 
tractor   ျက ာက 
train ရ  ြမ္း 
trajectory ာ်ညက၊ ၿဂငၳဳလက သ  ြမ္းရ လမကြမ္း 
trampoline တာက ုျကႏိုငု ကေသ  ငတက  
tranquilizer  ငတကၿ ငမကေဆြမ္း 
transducer   မကြမ္းအ ကအသ  ကေ္   ကြမ္း ာငရငယ  
transfer ေ႐ွိႊေေ္   ကြမ္းသညက 
transformer ဗငု႔အ ြမ္းေ္   ကြမ္း ာက 
transistor  ရျက  စတ  
translucent အလ ကြမ္းေဖ ာကေသ  
transmission ာူြမ္း ာက္  ကြမ္း 
transmit  တုကလႊတကသညက 
transmitted wave  တုကလႊတကလငႈ ကြမ္း 
transmutation အသ  ကေ္   ကြမ္း္  ကြမ္း 
transparent ေဖ ာက္မ ကႏိုငု ကေသ  
transverse ာျက႔လျက႔္ဖတကေျေသ  
transverse wave ေ္   ကြမ္း္ ျကလငႈ ကြမ္း 
trench ေ္မ  ကြမ္းတူြမ္းသညက 
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triangle းတငဂ ံ
trigger  လတုက 
trigonometry းတ ဂငုႏိုငုေမ ရ  
trillion  ရ လ ယ ျက၊ ာုေ တ ကသငျကြမ္း 
trombone  ရ ႐ွိ ညက 
trough ဖငအ ြမ္းျညကြမ္းရ ကဝျကြမ္း 
trumpet  ရမကြမ္း ာကေလမႈတကတူရငယ  
tuba  ေလ  
tube ္  ျက 
tune ည ငသညက 
tuning fork ည ငသညကင   
tungsten တျက တမက 
tunnel လငႈ ကေ ါ ကြမ္း 
turbulent တာက ာ လႈ က႐ွိ  ြမ္းေသ  
twice ႏို  ကးာငမက 
twirl  တက ် လညကေမႊသညက 
twist လငမကာ် ကသညက 

U  
ultrasonography အ  ရ ေဆ  ကြမ္း ည  
ultrasound ႏိုႈျကြမ္းလ ျကအသလံႈင ကြမ္း 
unaffected မ င ငာုကေသ  
unavailability မရႏိုငု ကေသ  
unbalance မည မ ်ေသ  
unbalance force မည မ ်ေသ အ ြမ္း 
uncertainty မေသ ် ေသ  
unchanged မေ္   ကြမ္းလြဲေသ  
undergo းာံၳဳရသညက 
undiminished မေလ် ငသ  ြမ္းေသ  
uniform တူည ေသ  
uniform acceleration တူည ေသ အ႐ွိ ငျက 
uniform circular motion တူည ေသ   ာကဝျကြမ္း ံုအေ႐ွိ ေ 
uniformly တူည     
unit ယူျ က 
units of force အ ြမ္း၏ ယျူ ကမ် ြမ္း 
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universe   ာဝဠ  
unknown မသငေသ  
unsteady မတညကၿ ငမကေသ  
upright အေ ပဘာကသငု႔ 
upward အေ ပဘာက 
utensil အသံုြမ္းအေဆ  က 

V  
vacuum ေလဟ ျယက 
valid အာ်ံၳဳြမ္းဝ ကသညက 
value တျကဖငုြမ္း 
vapor ေရေ  ႔ 
vapor state အ ငုြမ္းအေ  ႔အေ္ အေျ 
vaporization အေ  ႔္ ျက္  ကြမ္း 
vaporize အေ  ေ္ ျကသညက 
variable ေ္   ကြမ္းလြဲႏိုငု ကေသ  
variation မူာ ြဲ 
variety အမ်ငၳဳြမ္း္  ြမ္း္  ကြမ္း 
various မ် ြမ္း   ေသ  
vector ဗာကတ  
vector quantity ဗာကတ  မ ဏ 
vector resolution ဗာကတ ရ ေဆ ကလူြမ္း႐ွိ  ကြမ္း 
vector sum ဗာကတ  ု ုေ ါ ကြမ္း 
vein ေသ ြမ္း္ ျကေ ာ  
velocity အလ် က 
verification အတညက္ ၳဳ္  ကြမ္း 
vertex းတငဂ ံင က  ျကြမ္း 
vertically ေဳါ ကလငုာကအ ြမ္း္ဖ ကင 
vibrate တုျကက ါသညက 
vibrational motion တုျက ါအေ႐ွိ ေ 
violate  ်ငၳဳြမ္းေဖ ာကသညက 
virtual အ  ကမဟတုကေသ  
virtual image  ုံရင ကေယ  က 
viscous ေ ြမ္းာ ကေသ  
viscous liquid ေ ြမ္း ် ကေသ အရညက 
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visible ္မ ကႏိုငု ကေသ  
visualize  ံုေဖ ကသညက 
vocal အသ ံ
vocal cord အသအံငုြမ္း 
volatile အေ  ႔္ ျကလ ယကေသ  
volatile liquid အေ  ႔္ ျကလ ယကေသ အရညက 
volt ဗငု႔ 
voltaic ဗငု႔္ ဖ ကေ ေသ  
voltaic cell ဗငု႔ဆြဲလက 
voltage ဗငု႔ 
voltage divider ဗငု႔  ြဲ္  ြမ္း ာက 
voltage drop ဗငု႔အ ြမ္းာ်သညက 
voltmeter ဗငု႔အ ြမ္းတငု ကြမ္း ာငရငယ  
volume   ုညက 
vowel သရ 

W  
water pollution ေရ ုည ကညမကြမ္း္  ကြမ္း 
wave speed လငႈ ကြမ္းအ္မျကႏိုႈျကြမ္း 
weak force ျညကြမ္းေသ အ ြမ္း 

X Y Z  
X-rays အငတက ကေရြမ္းေရ  က္ ညက 
X-value X-တျကဖငုြမ္း 
Xerox ဓ တက ံု၊ မငတသတ ာူြမ္း္  ကြမ္း 
Y-value Y-တျကဖငုြမ္း 
yellow အဝါ 
zinc ့ ကင 

 




