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A  
abandon စြန္႔ခြာသည ္
abbreviation အတ ိုေကာက ္
ability လိုပ္ႏ ိုင္စြမ္း 
abiogenesis သက္မမဲ့မ ွသက္႐ွိွ ျဖစလ္ာေသာ သက္႐ွိွ တ ို႔၏ မူလအစျဖစ္စဥ္ 
abiotic သက္႐ွိွ တ ို႔မွမဟိုတေ္သာ 
abiotic factor သက္႐ွိွ မဟိုတေ္သာအခ်က ္
abortion က ိုယ္ဝန္ပ်ကက္်ျခငး္ 
absorption စိုပ္ယူျခင္း 
accomplish ၿပ းေျမာကသ္ည ္
according to အရ 
account ယဆူသည ္
accumulate စိုေဆာငး္မ သည ္
accurate မွန္ကနတ္ က်ေသာ 
acetylcholine အကစ္ တ ိုင္းလ္က ိုလငး္ 
acid အကဆ္စ ္
acid rain အကစ္စ္မ ိုး 
acidity အကဆ္စ္ျပင္းအား 
acne ဝက္ၿခ ံ
acquire ရယသူည ္
acquired characteristics ရယထူားေသာလကၡဏာရပ္မ်ား 
acquired immunity ရယထူားေသာက ိုယ္ခံစြမး္အား 
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ခိုခံအားက်ဆငး္မႈ ကူးစက္ေရာဂါ (AIDS) 
acromegaly ေဟာ္မိုန္းေၾကာင္ဲ့ျဖစ္ေသာ မူမမွန္ႀက းထြားေရာဂါ 
activation energy သက္ဝင္ေစသညဲ့္ စြမ္းအင ္
active immunity အလိုပ္လိုပ္ေနေသာ က ိုယ္ခအံား 
active site လိုပ္ေဆာင္ေနေသာေနရာမ်ား 
active transport ေဆာင္႐ွိြက္ေနေသာ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္မႈ 
activity လိုပ္ေဆာင္ခ်က ္
adaptation ဆ ေလ်ာ္ေအာင ္ျပင္ဆင္ျခငး္ 
adaptive လ ိုက္ေလ်ာည ေထြျပ ႏ ိုင္ေသာ 
adaptive radiation မ်  းကြမမ်ား ပ်ံႏွံ႔ေပၚေပါက္လာျခင္း 
adaptive value လ ိုက္ေလ်ာည ေထြျပ ႏ ိုင္သည္ဲ့ တနဖ္ ိုး 
addiction စြမလမ္းျခင္း 
additional ေနာကထ္ပ ္
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adenine အဒ နငး္ 
adenosine diphosphate (ADP) အဒ ႏ ိုဆင္း ဒ ိုင္ေဖာဲ့စပ တ ္(ADP) 
adenosine monophosphate (AMP) အဒ ႏ ိုဆင္း မ ိုႏ ိုေဖာဲ့စပ တ ္(AMP) 
adenosine triphosphate (ATP) အဒ ႏ ိုဆငထ္႐ွိ ိုင္ေဖာဲ့စပ တ ္(ATP) 
adequate လံိုေလာက္ေသာ 
adhesion တြယ္ကပျ္ခင္း 
adipose tissue အဆ တစသ္ွ်သး 
adolescence အ႐ွိြယ္ေရာက္ျခငး္ 
adrenal cortex အဒရ နယ္ေကာတက္စ ္
adrenal gland အဒရ နယ္ဂလငး္ 
adrenal medulla အဒရ နယ ္မဒလူာ 
adrenaline အဒရ နယလ္င ္
adrenocorticotropic hormone (ACTH) အဒရ ႏ ိုေကာ္တ က ိုထေရာပစ ္ေဟာ္မိုန္း (ACTH) 
adsorption စိုပ္ယူမႈ 
adult အ႐ွိြယ္ေရာကသ္ ူ
advantage အားသာခ်က ္
aerobe ေအာက္စ ဂ်ငတ္ြင္ ႐ွိွင္သန္ႏ ိုင္ေသာ သက္႐ွိွ  
aerobic ေအာက္စ ဂ်ငတ္ြင္ ႐ွိွင္သန္ႏ ိုင္ေသာ 
aerobic respiration ေအာက္စ ဂ်ငက္ ို အသံိုးျပ ၿပ း အသက္႐ွိသွျခငး္ 
aerosol ေလဖ အားအသံိုးျပ ေသာ 
afterbirth ေမြးဖြားၿပ းေနာက ္
agar ေအဂါ၊ ဘကတ္ းရ းယားပ ိုးပ်  းရန္ အဟာရ 
agarose ေအဂါ႐ွိ ိုစ္ဲ့ 
agglutination ေသြးခမျခင္း 
agglutinin ေသြးခမျခင္း ျဖစ္ေစေသာ ပဋ ပစၥည္း 
agglutinogen ေသြးခမေစေသာပဋ ပစၥည္း ထြကလ္ာေစရန ္လံႈ႔ေဆာ္ေပးေသာ 

ပဋ လံႈ႔ပစၥည္း 
aging အသက္ႀက းျခင္း 
agricultural စ ိုက္ပ်  းေရးဆ ိုငရ္ာ 
agriculture စ ိုက္ပ်  းေရး 
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) AIDS (ခိုခံအားက်ဆင္းမႈ ကးူစက္ေရာဂါ) 
ailment အနည္းငယ္ဖ်ားျခငး္ 
air pollution ေလထိုညစ္ညမ္းျခင္း 
air sac ေလအ တ ္
air space ေလဟာနယ ္
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albinism ေရာင္ျခယ္ဓာတ္ခ်  ႕ယြင္းေနေသာ မ်  းဗ ဇေရာဂါ 
albino ေရာင္ျခယ္ဓာတ္ခၽြတယ္ြင္းေနျခင္း 
albumen ၾကက္ဥအကာ 
alcoholic fermentation အယလ္က္ ိုေဟာျဖင္ဲ့ အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္း 
algae ေရညွ  
algal bloom ေရညွ ေပါက္ပြားျခင္း 
alimentary canal အစာေရၿမ  လမ္းောကာငး္ 
alkaline အယလ္က္ာလ ိုင္း 
all or none response အားလံိုး သ ို႔မဟိုတ ္တစ္ခိုမွ်မဟိုတ္ေသာ တံို႔ျပန္မႈ 
allantois သေႏၶသားအသက႐္ွိွသရနႏွ္င္ဲ့ 

အညစအ္ေၾကးရညသ္ ိုေလွာင္ရန္အလႊာ 
allele (s) အလ လ  (မ်ား) 
allergic ဓာတ္မတည္ဲ့ေသာ 
allergic reactions ဓာတ္မတည္ဲ့သည္ဲ့ ဓာတျ္ပ မႈမ်ား 
allergy ဓာတ္မတည္ဲ့ျခင္း 
alter (ed) ေျပာင္းလမ (ထားေသာ) 
altered gene ေျပာင္းလမထားေသာ မ်  းဗ ဇ 
alternation of generation မ်  းဆကေ္ျပာင္းလမျခင္း 
alveolus ေလအ တ ္
ameba အမ းဘား 
amoeboid movement အမ းဘားေ႐ွိြ႕လ်ားမႈ 
amino acid (s) အမ ိုင္ႏ ိုအက္ဆစ ္(မ်ား) 
amino group အမ ိုင္ႏ ို အိုပ္စို 
ammonia အမ ိုန းယား 
amniocentesis ေရမႊာရည္ေဖာကထ္ိုတ္ျခငး္ 
amnion ေရမႊာ 
amniotic fluid ေရမႊာရည္ 
amount ပမာဏ 
amphibian ကိုန္းေနေရေန သတၲဝါ 
amylase အထးူအားျဖင္ဲ့ တံေတြး ပန္ကရ ယရည္တ ို႔တြင္ ေပါမ်ားေသာ 

အစာေျခ အင္ဇ ိုင္းတစ္မ်  း 
anabolism သက္ရွ မ်ားအတြင္း စြမ္းအငသ္ ိုေလွာင္ရငး္ ရ ိုးရွင္းေသာ 

ေမာ္လ က်သးမ်ားမ ွရႈပ္ေထြးေသာ ေမာ္လ က်သးမ်ားက ို ဖြမ႔စည္းျခင္း 
anaerobe ေအာက္စ ဂ်ငမ္လ ိုအပဘ္မ ရွငသ္န္ေသာ သက္ရွ  
anaerobic ေအာက္စ ဂ်ငမ္လ ိုအပဘ္မ ရွငသ္န္ႏ ိုင္ေသာ 
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analgesic အက ိုက္ခမေပ်ာက္ေဆး 
analogous structure လိုပ္ေဆာင္ခ်ကတ္၍ူ မူလမ်  းစ တက္ြမေသာ က ိုယထ္ည ္
anaphase ဆမလ္ကြမပြားမႈ တတ ယအဆင္ဲ့ (ခရ ိုမ ိုဆိုန္းတစ္ခိုႏွင္ဲ့ တစခ္ို 

ေဝးရာ အစြနး္ဖက္မ်ားသ ို႔ ေရြ႔ၾကသည္။) 
anatomy ခႏၶာေဗဒ 
androgen က်ားေဟာ္မိုန္းတစ္မ်  း အန္ဒရ ိုဂ်င ္
anemia ေသြးအားနည္းျခငး္ 
angina pectoris ရင္ဘတ ္ျပင္းထန္စြာ စူးေအာင္ဲ့ျခင္း 
animal တ ရစာၦန္ 
ant ပိုရြကဆ္ တ ္
antenna (e) အင္းဆက္ဥ းေခါင္းတြင္ ပါရွ ေသာ အာရိုံခအံစ တအ္ပ ိုင္း 
anterior အေရွဲ့ျခမး္ 
anther ဝတ္မႈန္ပါဝင္ေသာ ဝတဆ္ံ၏ အစ တအ္ပ ိုင္း 
antibiotic (s) ပဋ ဇ ဝေဆးဝါး 
antibodies က ိုယ္ခံစြမ္းအား ေသြးဆမလ္မ်ား 
antibody က ိုယ္ခံစြမ္းအား ေသြးဆမလ ္
anticodon အနတ္ က ိုဒြန ္
antigen က ိုယ္ခႏၶာမွ ရန္သူအျဖစ္မတွယ္ူေသာ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္မ ွ

ဝင္ေရာက္ေသာ ပစၥည္း 
antihistamine ဓါတ္မတည္ဲ့မႈက ို ျဖစ္ေစေသာ ဟစစ္တမင္း၏ 

ရိုပ္ဂိုဏ္သတ  မ်ားက ို ခိုခံတ ိုက္ခ ိုက္ေပးေသာ ေဆး သ ို႔မဟိုတ ္
ဓါတ္ေပါင္း 

antiseptics ဗ ိုင္းရပ္စအ္ပါအဝင ္ အဏိုဇ ဝပ ိုးမ်ားႏ ွမ္နင္းေသာ ပ ိုးသတ္ေဆး 
antitoxin အဆ ပ္ေျဖေဆး 
anus စအ ို 
aorta ေသြးလႊတ္ေၾကာမၾက း 
aortic arch ေသြးလႊတ္ေၾကာမၾက းမတွစဆ္င္ဲ့ ေသြးေၾကာခံိုး အစ တအ္ပ ိုင္း 
aphotic zone ေရကန၏္ ေနေရာင္မရေသာအပ ိုင္း 
appearance အသြင္အျပင ္
appendage အပ ိုထြကေ္နေသာ အစ တအ္ပ ိုင္း 
appendicitis အူအတက္ေရာငျ္ခင္း 
appendix အူအတက ္
apply အသံိုးခ်သည ္
appropriate မွန္ကန္ေသာ 
approval ခြင္ဲ့ျပ သေဘာတ ူ
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aquaculture ငါးေမြးျမသေရး 
aquarium ငါးေမြးျမသေရး ငါးကန ္
aquatic ေရေန 
arid မ ိုးနည္းေသာ 
arrow ျမွား 
arteriole ေသြးလႊတ္ေၾကာမ ွဆံခ်ည္မွ်င္ေသြးေၾကာက ို သြားေသာ 

ေသြးေၾကာငယ ္
artery ေသြးလႊတ္ေၾကာ 
arthritis အဆစ္ျမစ္ေရာင္ျခင္း 
artificial selection ျပ ျပငယ္ူထားေသာ ေရြးခ်ယမ္ႈ 
asbestos အ မ္ေခါင္မ ိုးျပ လိုပရ္ာတြင္သံိုးေသာ မ းအပူခံဓါတ္ပစၥည္းတစ္မ်  း 
ascending colon အထကသ္ြား အူမၾက း 
ascorbic acid အကစ္ေကာဘစ္အကဆ္စ ္(ဗ ိုကတ္ာမင္စ ) 
asexual လ င္မမဲ့ 
asexual reproduction လ င္မမဲ့ မ်  းပြားျခငး္ 
asexually လ င္မမဲ့အားျဖင္ဲ့ 
ash ျပာ 
aspen ေလလာ႐ွိြကလ္ႈပ ္ေပါဲ့ပလာပင္တစ္မ်  း 
assembled တပဆ္ငထ္ားေသာ 
assimilation တပဆ္င္ျခငး္ 
associate တြမဖက ္
association neuron တြမဖက ္အာရိုံေၾကာ ႏူရိုမ္း 
assuming ယဆူျပ း 
assumption ယဆူခ်က ္
aster အ စတာ 
asthma ရင္က်ပ္ေရာဂါ 
astigmatism မ်က္စ  မွန္ဘ လူး စကလ္ံိုးပံို၏ အခံိုးအခြက ္လြမေခ်ာ္ျခင္း 
atherosclerosis ေသြးေၾကာနံရံမ်ား အဆ ထူပ တ္ျခငး္ 
athlete’s foot ေျခေထာကတ္ြင္ျဖစ္ေလဲ့ရွ ေသာ အေရျပားမ ႈေရာဂါ 
atmosphere ေလထို 
atmospheric ေလထို 
atmospheric temperature ေလထို အပူခ် န ္
atom အကတ္မ ္
atomic mass အကတ္မ ္ျဒပ္ထို 
atomic number အကတ္မး္နံပါတ ္
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ATP (adenosine tri-phosphate) ATP (ေဖာဲ့စ္ဖ တ ္၃လံိုးပါဝငေ္သာ အဒ ႏ ိုဆင္း ဓါတပ္စၥည္း) 
atria ဗဟ ိုခနး္မ်ား 
atrium ဗဟ ိုအခန္း 
attach တြယ္ဆကသ္ည ္
attack တ ိုက္ခ ိုကသ္ည ္
attempt ၾက  းစားခ်ဥ္းကပသ္ည ္
auditory canal နားစည ္
auditory nerve နားအၾကားအာရိုခံံေၾကာ 
auricle နားစည္ျပငပ္ 
autoclave အပူခ် န္ျမင္ဲ့ ပ ိုးသတ ္မ းဖ ို 
automobile အလ ိုေလ်ာကေ္ရြ႔လ်ား 
autonomic nervous system အလ ိုေလ်ာကျ္ဖစ္ေသာ အာရိုံေၾကာစနစ ္
autosome လ ငဆ္ ိုင္ရာမဟိုတ္ေသာ မည္သည္ဲ့ခရ ိုမ ိုဆိုမး္မဆ ို 
autotroph အင္ေအာ္ဂင္းနစ္မ်ားက ို အလင္းသ ို႔မဟိုတ ္ဓာတိုစြမး္အင္သိုံးၿပ း 

အစာခ်က္ႏ ိုင္ေသာ သက႐္ွိွ ၊ ေအာ္တ ိုထေရာဲ့ 
autotrophic အင္ေအာ္ဂင္းနစ္မ်ားက ို အလင္းသ ို႔မဟိုတ ္ဓာတိုစြမး္အင္သိုံးၿပ း 

အစာခ်က္ႏ ိုင္ေသာ 
autotrophic nutrition အင္ေအာ္ဂင္းနစ္မ်ားက ို အလင္းသ ို႔မဟိုတ ္ဓာတိုစြမး္အင္သိုံးၿပ း 

အဟာရ ရယူျခငး္ 
auxin အသံိုးဝင္ေစသည ္
availability ရ႐ွိွ ႏ ိုင္မႈ 
available ရႏ ိုင္ေသာ 
axis ဝင္႐ွိ ိုး 
axon 
 

အာရိုံေၾကာတစ္ခိုမ ွတစ္ခိုသ ို႔ သတင္းလႊတ္ပ ို႔ေဆာင္ေပးေသာ 
လက္တံငယ ္
 

B  
bacteria အဏိုဇ ဝပ ိုးမႊား 
bacterial အဏိုဇ ဝပ ိုးမႊားေၾကာင္ဲ့ ျဖစ္ေသာ 
bacterial infections အဏိုဇ ဝပ ိုးမႊားေၾကာင္ဲ့ ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါပ ိုး 
bacterial pneumonia အဏိုဇ ဝပ ိုးမႊားေၾကာင္ဲ့ ျဖစ္ေသာ အဆိုတေ္ရာင္ေရာဂါ 
bacteriophage အဏိုဇ ဝပ ိုးမႊား ဘတတ္ းရ ယားက ို ေျခဖ်က္စားသံိုးေသာ 

ဗ ိုင္းရပ္စ္ပ ိုးတစ္မ်  း 
bacterium ဘက္တ းရ းယား 
balance ဟန္ခ်က ္
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balanced diet ည ညႊတ္မွ်တေသာ အစားအေသာက ္
ball and socket joint ေဘာလံိုးႏွင္ဲ့ ခြကက္မဲ့သ ို႔ျဖစ္ေနေသာ အရ ိုးဆက ္
bare အကာအကြယ္မပါေသာ 
bark ေဟာင ္
barnacle ပင္လယ ္ခရိုသတ ဝါတစမ္်  း 
basal metabolic rate အေျခခ ံဇ ဝ႐ွိိုပ္ျဖစ္စဥ္ 
base အေျခ 
base-pairing ဇ ဝဓါတိုအားျဖင္ဲ့ မ်က္ႏွာခ်င္းဆ ိုင ္ႏူကလစအ္က္စစ ္

တစ္ခိုႏွင္ဲ့တစခ္ို တြမခ် တ္မႈ   
bass ကကတစင္ါးတစ္မ်  း 
beak ႏႈတသ္ း 
bear ဝက္ဝ ံ
beaver ဘ ဗာေကာင ္
beetle ေနာက္ေခ်းပ ိုးထ ိုးေကာင ္
behavior အျပ အမ ူ
behavioral အမူအက်င္ဲ့ျဖစ္ေသာ 
benedict’s solution ဘန္ဒစေ္ပ်ာ္ရည္ 
benthos ေရေအာက္ၾကမ္းခင္း႐ွိွ  အပငႏ္ွင္ဲ့ တ ရ စာၦန္မ်ား 
beriberi ဗ ိုကတ္ာမင ္ဘ ဝမ္း ခဲ့  ် တမဲ့၍ျဖစ္ေသာ အာရိုံေၾကာႏွင္ဲ့ ႏွလံိုး 

ပ်ကဆ္ းေရာင္ရမး္ေရာဂါ 
bias ဘက္လ ိုက္ျခင္း 
bicarbonate ဘ  ိုငက္ာဗြန္န တ ္
biceps လက္ေမာင္းၾကြကသ္ား  
bicuspid valve ႏွစ္ဘက္ခၽြနအ္ဆ ို႔ 
bilateral symmetry ႏွစ္ဘကအ္ခ်  းည  
bile သည္းေျခ 
bile duct သည္းေျချပြန ္
bile pigment သည္းေျခရည္ အေရာင ္
binary fission ၂ခြကြမ 
binomial nomenclature အမည္စာလံိုးႏွစ္ခိုပါေသာ သက္႐ွိွ တ ို႔က ို အမည္ေပးပံိုစနစ ္
biochemical processes ဇ ဝဓါတိုျဖစ္စဥမ္်ား 
biochemistry ဇ ဝဓါတို 
biodegradable သဘာဝအတ ိုငး္ ေဆြးေျမဲ့ပ်ကဆ္ းႏို င္ေသာ 
biodiversity ဇ ဝမ်  းကြမ 
biogenesis သက္႐ွိွ အသစတ္ ို႔ ထြက္ေပၚျခင္း 
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biogeochemical cycle ဇ ဝပထဝ ဓာတိုေဗဒဆ ိုင္ရာ သသံရာ 
biological catalysis ဇ ဝဆ ိုင္ရာ ဓာတ္ျပ မႈ 
biological control ဇ ဝဆ ိုင္ရာ ထ န္းခ် ပ္ျခငး္ 
biological magnification ဇ ဝေဗဒဆ ိုင္ရာ ပံိုရ ပ္ခ်မ႕ျခင္း 
biology ဇ ဝေဗဒ 
biomass ဇ ဝစြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
biome အပင္ႏွင္ဲ့သတ ဝါမ်ား 
bioremediation အဏိုဇ ဝ ပ ိုးမႊားမ်ားက ိုသံိုးၿပ း ေရႏွင္ဲ့ ေျမႀက းက ို 

သန္႔႐ွိွင္းမႈျပ ျခင္း 
biosphere ဇ ဝေလာက 
biotechnological ဇ ဝနည္းပညာရပ္ႏွင္ဲ့ သကဆ္ ိုင္ေသာ 
biotechnology ဇ ဝနည္းပညာ 
biotic အသက္႐ွိငွ္ျခင္းဆ ိုင္ရာ 
biotic factor အသက္႐ွိငွ္ျခင္းဆ ိုင္ရာ အခ်က္အလက ္
birch သစ္ပင္ႀက းတစမ္်  း 
birth canal ေမြးလမ္းေၾကာငး္ 
birth control ေမြးႏႈန္းထ နး္ 
birth rate ေမြးႏႈန္း 
biuret test ဗ်သရက္ျဖင္ဲ့စမ္းသပ္ျခငး္ 
bladder ဆ းအ မ ္
blade ဘလ တ္ဓါး 
blastula တ ရ စာၦန္သေႏၶသား၏ အေစာပ ိုင္းအဆင္ဲ့ 
blending inheritance မ ဘႏွစ္ဥ း၏ လကၡဏာရပ္မ်ား ေရာေႏွာၿပ း မ်  း႐ွိ ိုးဆက္ခံျခင္း 
blind spot မ်ကက္ြယ္ေနရာ 
blinking မ်က္ေတာငခ္တ ္
block ပ တသ္ည ္
blood ေသြး 
blood cavity ေသြး အေခါင္းေပါက ္
blood circulation ေသြးလည္ပတ္စ းဆငး္ျခငး္ 
blood clotting ေသြးခမျခင္း 
blood group ေသြး အိုပ္စို 
blood plasma ေသြးရည္ၾကည ္
blood platelet ေသြးဥမႊားဆမလ ္
blood pressure ေသြးေပါင္ခ် န ္
blood smear ေသြးရည္ၾကည ္ဖလင ္
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blood sugar ေသြးတြင္း သၾကား 
blood transfusion ေသြးသြင္းျခင္း 
blood vessel ေသြးေၾကာ 
boil ဆူပြက ္
bond ခ် တဆ္က္မႈ 
bone အ႐ွိ ိုး 
bone marrow အရ ိုးျခင္ဆ  
booklet စာအိုပ္ငယ ္
botany ရိုကၡေဗဒ 
Bowman’s capsule ဘ ိုးမနး္အခန္း၊ ေက်ာက္ကပတ္ြင္႐ွိွ ၿပ း ေသြးထမမွ 

အညစအ္ေၾကး၊ ဆားႏွင္ဲ့ ေရတ ို႔က ို ဖယထ္ိုတေ္ပးသည ္
brain ဥ းေႏွာက ္
brain stem ဥ းေႏွာက္ပင္စည္ 
bread mold ေပါင္မိုန္႔မ ႈ 
breathing အသက္ရႈျခင္း 
breeding သားေပါက္ျခင္း 
briefly အတ ိုခ် ပ ္
broccoli ပန္းမိုနလ္ာစ မး္ 
bronchitis ေလျပြနေ္ရာင္ရမး္ျခငး္ 
bronchus ေလျပြန ္
bubble အျမွ ပ ္
bud အဖူး 
budding အဖူးျဖစ္ျခင္း 
buffer ၾကားခ ံ
bulb မ းသ း 
burn မ းေလာင္ရာ 

C  
cabbage ပန္းမိုနလ္ာထိုပ ္
calcium  ကယ္လ္စ ယမ ္ 
calcium carbonate ကယ္လ္စ ယမ ္ကာဘြန္န တ ္
calibrate ျပန္ညွ ယသူည ္
calorie ကယ္လ ိုရ  
calorimeter ကယ္လ ိုရ မ တာ 
cancer ကငဆ္ာ 
canopy အမ ိုး၊ မ်က္ႏွာက်က ္
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capacity ခံႏ ိုင္အား 
capillary ဆံခ်ည္မွ်င ္
capillary action ဆံခ်ည္မွ်င္ေသြးေၾကာ လိုပ္ေဆာင္မႈ 
carbohydrate  ကာဘ ိုဟ ိုကဒ္ရ တ ္(ကစ ဓာတ)္  
carbohydrate (s) ကာဘ ိုဟ ိုက္ျဒ  က ္
carbon ကာဗြန ္
carbon cycle ကာဗြနသ္သံရာ 
carbon dioxide ကာဗြနဒ္ ိုင္ေအာက္ဆ ိုဒ ္
carbon fixation ကာဗြနတ္ပဆ္င္ျခင္း 
carbon monoxide ကာဗြန္္မိုေနာက္ဆမိုဒ ္
carbon-containing ကာဗြန္ပါဝင္ေသာ 
carboxyl group ကာေဘာက္ဆ ိုင္း 
carcinogen ကာစ ႏ ိုဂ်င ္(ကငဆ္ာျဖစေ္စေသာ ပစၥည္း) 
cardiac muscle ႏွလံိုးၾကြကသ္ား 
cardiovascular disease ႏွလံိုးေသြးေၾကာဆ ိုင္ေသာေရာဂါ 
carnivore အသားစားသတၲဝါ 
carnivorous အသားစားေသာ 
carotene အေရာင္ရင္ဲ့ အသ းအႏွံမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ဗ တာမင္ေအ၏ 

ေရွ႕ေျပးေရာင္ျခယဆ္မလတ္စမ္်  း 
carrier သယ္ေဆာငသ္ ူ
carrying capacity သယ္ယူႏ ိုင္စြမ္း ပမာဏ 
cartilage အရ ိုးႏို 
catabolism စြမ္းအငထ္ိုတ္ေသာ ဓါတ္ေပါင္းမ်ားျပ  ကြမမႈျဖစ္စဥ ္
catalase ဓာတ္ျပ အငဇ္ ိုင္း 
catalyst ဓာတက္ူပစၥည္း 
caterpillar ခူေကာင ္
catfish ငါးရံ႕ 
cattail ေၾကာင္ၿမ းပင ္
caudal fin အၿမ းဆူးေတာင ္
caudal vertebra အၿမ း႐ွိ ိုး 
caudatum ေကာ္ေဒတမ ္
cauliflower ပန္းေဂၚဖ  
cell ဆမလ ္
cell body ဆမလ္က ိုယ္ခႏၶာ 
cell cycle ဆမလ္သသံရာ 
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cell division ဆမလ္ကြမျခင္း 
cell membrane ဆမလ္အေျမ း 
cell plate ဆမလ္အလႊာျပား 
cell respiration ဆမလ္အသက္႐ွိွသျခင္း 
cell specialization ဆမလ္အထူးျပ ျခင္း 
cell theory ဆမလ္သ အ ိုရ  
cell wall ဆမလ္နံရ ံ
cell-mediated immunity ဆမလ္တြင္ျဖစတ္ည္ေသာ က ိုယ္ခအံား 
cellular respiration ဆမလ္၏ အသက္႐ွိသွျခငး္ 
cellulose ဆမလူးလ ို႔စ္ 
Celsius အပူခ် န ္ဆမလ္စ းယက္စ ္
Celsius scale ဆမလ္စ ယပ ္အတ ိုင္းအတာ 
centigrade စင္တ ဂရ တ ္
centimeter စင္တ မ တာ 
central nervous system ပင္မအာ႐ွိံိုေၾကာ စနစ္ 
centrifuge စက္ဒလက ္
centriole ဆနထ္ရ အ ိုးလ ္
centromere ဆနထ္႐ွိ ိုမမလမ 
centrosome ဆနထ္႐ွိ ိုဇိုမး္ 
cereal group အေစဲ့အႏံွအိုပ္စို 
cerebellum ဥ းေႏွာက္ေနာက္ပ ိုငး္ 
cerebral cortex ဥ းေႏွာက္အျပင္ပ ိုင္း 
cerebrospinal fluid ဥ းေႏွာက္ေၾကာ႐ွိ ိုးမႀက းအတြင္း႐ွိွ ေသာ အရည ္
cerebrum ဘယ္ႏွင္ဲ့ညာပါဝင္ေသာ ဥ းေႏွာကအ္ေရွ႕ျခမ္း 
certain အခ်  ႕ေသာ 
cervix သားအ မ ္
challenge စ န္ေခၚမႈ 
chemical ဓာတိုေဗဒဆ ိုင္ရာ 
chemical bond ဓာတိုေဗဒဆ ိုင္ရာ ခ် တ္ဆကမ္ႈ 
chemical equation ဓာတိုေဗဒဆ ိုင္ရာ ည မွ်ျခငး္ 
chemical formula ဓါတိုေဖာ္ျမသလာ 
chemical reaction ဓာတိုေဗဒဆ ိုင္ရာ ဓာတျ္ပ မႈ 
chemoautotroph ဓာတိုဓာတ္ျပ မႈမ ွစြမ္းအင္ရ႐ွိွ ေသာ သက္႐ွိွ မ်ား 
chemosynthesis ဓာတိုပစၥည္းမ်ားက ို စြမ္းအငအ္ျဖစ ္အသံိုးခ်ၿပ း 

အစာခ်ကလ္ိုပ္ျခငး္ 
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chemotherapy ကငဆ္ာေဆးကိုထံိုး 
chemotropism ျပင္ပလံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင္ဲ့ ႀက းထြားေျပာင္းလမလာျခငး္ 
chicken pox ေရေက်ာက ္
chipmunk ရွဥ္ဲ့ 
chitin ခ ိုင္တင္ဖ ိုင္ဘာ 
chlorine ကလ ိုရင္း 
chlorophyll ကလ ို႐ွိ ိုဖ းလ ္
chloroplast ကလ ို႐ွိ ိုပလတစ္ ္
cholera က ိုလက္စထေရာ 
cholesterol က ိုလက္စတ ေရာ အဆ ဓါတ ္
chordate အ႐ွိ ိုးႏိုမ်ား႐ွိ ွေသာ သတ ဝါ 
chorion ခ႐ွိို ရ ႐ွိြန္ 
chromatid ခ႐ွိ ိုမာတစ ္
chromatin ခ႐ွိ ိုမာတင ္
chromatography ခ႐ွိ ိုမာတ ိုဂရပ္ဖ  
chromosomal alteration ခ႐ွိ ိုမ ိုဆိုန္း ေျပာင္းလမျခငး္ 
chromosomal recombination’s ခ႐ွိ ိုမ ိုဆိုန္း ထပ္မံေျပာင္းလမေပါင္းစပ္ျခင္း 
chromosome ခ႐ွိ ိုမ ိုဆိုန္း 
chyme အခ်ဥ္ေပါက္ေသာအစာ 
cilia ဆ လ ယာအေမႊး 
ciliary motion ဆ လ ယာအေမႊးျဖင္ဲ့ ေ႐ွိြ႕လ်ားျခင္း 
circulation လွည္ဲ့ပတ္စ းဆငး္မႈ 
circulate လွည္ဲ့ပတ္စ းဆငး္သည ္
circulatory လွည္ဲ့ပတ္စ းဆငး္ေသာ 
circulatory system ေသြးလွည္ဲ့ပတ္မႈ စနစ္ 
claim အခမိုငအ္္ာဆမိုသည ္
class အတန္းအစား 
classification အ္ မ းအစားသတ္္တွ္္ႈ 
classify အမ်  းအစား သတ္မတွ္သည ္
clawed ကိုန္ျခစသ္ည ္
cleavage ေက်ာက္ေတာင္မ်ားကြမျခငး္ 
climate ဥတိုရာသ  
climax community သတ ေလာက 
climax  အထြဋထ္ ပ ္ 
climax  အထြဋထ္ ပ ္ 
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clipping ညွပ္ျခင္း 
clone ပံိုတ ူ
cloning ပံိုတကူူးယူျခငး္ 
close circulatory systems ေသြးလွညဲ့္ပတ္မႈ စနစ္မ်ား 
coacervate ကမိုလြမ င္္ ားစြာပါဝငသ္ည့္ ေစးကပ္ေသာေပ ာ္ရည္အဆင့္ 
coal ေက်ာက္မ းေသြး 
coarse adjustment ၾကမ္းတမး္ေသာ ခ် န္ည  မႈ 
coast ပင္လယက္မ္းေျခ 
coastal ocean ကမ္းေျခရွ  သမိုဒၵရာ 
coastline ပင္လယက္မ္း႐ွိ ိုးတန္း 
cocci ေကာဲ့က ိုင္းဘကတ္ းရ းယား 
coccus ေကာဲ့က ိုင္းဘကတ္ းရ းယားမ်ား 
cockroach ပ ိုးဟပ ္
cocoon ပ ိုးအ မ ္
codominance အတလူႊမး္မ ိုးျခင္း 
codon က ိုဒြန ္
coenzyme က ိုအင္ဇ ိုင္း 
coevolution ပူးတြမဆငဲ့္ကမျဖစစ္ဉ ္
cohesion ေမာ္လ က်သးအခ်င္းခ်င္း စိုဖြမ႕ျခင္းသတၲ  
cohesive force ေပါင္းစညး္ေနေသာ အငအ္ား 
collect စိုေဆာငး္သည ္
collecting duct စိုေဆာငး္သညဲ့္ျပြန္ 
colloidal dispersion တ ိုက္မ ၍ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားျခငး္ 
colon အူမႀက း 
colony က ိုလ ိုန ႏ ိုင္ငံ 
color blindness အေရာင္မျမင္ရျခင္း 
coloration အေရာင္ျခယ္ျခင္း 
combat တ ိုက္ပြမ 
combination ေပါင္းစပမ္ႈ 
commensalism သက္႐ွိ ွႏွစ္ဥ းတြင္ တစ္ဥ းအတြက ္အက်  း႐ွိွ ၿပ း 

က်နတ္စ္ဥ းအတြက ္အက်  းမ႐ွိွ သလ ို အက်  းလည္းမယိုတေ္သာ 
ဆက္သြယ္မႈ 

common သာမန ္
common ancestor ဘံိုဘ ိုးေဘးဘ ဘင ္
common cold ေယဘူယ်နာဖ်ားမႈ 
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communicable ကူးစက္ပ်႕ံႏံွ႔တတေ္သာ 
communication ဆက္သြယ္ျခင္း 
community အသ ိုင္းအဝန္း 
competition ယွဥ္ၿပ  င္မႈ 
competitive exclusion principle ယွဉ္ၿပ  င္ဖယထ္ိုတ္ျခင္း န ယာမ 
complementary ျဖညဲ့္ေပးေသာ 
complete protein ပ႐ွိ ိုတ နး္သကသ္က ္
complex multicellular ႐ွိႈပ္ေထြးေသာ ဆမလ္မ်ားစြာပါသညဲ့္ 
complexity ႐ွိႈပ္ေထြးမႈ 
compost သစ္႐ွိြက္ေဆြးေျမၾသဇာ 
compound ျဒပ္ေပါငး္ 
compound eye ေပါင္းစပထ္ားေသာ မ်က္စ  
compound light microscope အလင္းသံိုး ေပါင္းစပ ္အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ (မ ိုကက္႐ွိ ိုစကိုပ)္ 
compound microscope ေပါင္းစပ ္အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
concentration ျပင္းအား 
concentration gradient ျပင္းအားေျပာင္းလမႏႈန္း 
concept အယအူဆ 
conception သေႏၶတည္ျခင္း 
concerning နွငဲ့္ ဆက္ႏႊယ၍္ 
conclusion န ဂံိုး 
condensation ေငြ႔ရည္ဖြမ႕ျခင္း 
conditioned reflex ေလဲ့က်ငဲ့္ေပးထားသညဲ့္အတ ိုင္း အလ ိုအေလ်ာကတ္ိုံ႔ျပန္မႈ 
conditioning ေလဲ့က်ငဲ့္ေပးမႈ 
conduct လိုပ္ေဆာင္မႈ 
conduction လွ်ပက္ူးျခင္း 
cone အဝ ိုင္းထိုခၽြန ္
conifer ထင္း႐ွိသွးပင ္
coniferous ထင္း႐ွိသွးမ်  း 
coniferous forest ထင္း႐ွိသွးေတာ 
conjugation သဏၭာန္ေျပာင္းျခင္း 
connective tissue ခ် တဆ္က္တစ္႐ွိွသး 
conservation ထ န္းသ မ္းေစာငဲ့္ေ႐ွိွာကျ္ခင္း 
conservation of environment ပတ္ဝနး္က်င ္ထ န္းသ မး္ျခင္း 
considered ထညဲ့္သြင္းစဉ္းစားထားေသာ 
constipation ဝမ္းခ် ပျ္ခင္း 
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construct တည္ေဆာက္သည ္
consumer သံိုးစြမသ ူ
contain ပါဝငသ္ည ္
content ပါဝင္မႈ 
contour farming ေကာက္ေၾကာင္းအတို င္း လယ္စ ိုက္ျခင္း 
contour ploughing ေကာက္ေၾကာင္းအတ ိုင္း ထယထ္ ိုးျခငး္ 
contraception သေႏၶတားျခင္း 
contractile vacuole က်ံ ႕ႏ ိုင္ေသာ အရညအ္ တ ္
contribute ပံဲ့ပ ိုးပါဝငသ္ည ္
control ထ န္းခ် ပသ္ည ္
controlled experiment ထ န္းခ် ပထ္ားေသာ စမ္းသပခ္်က ္
controlled variable ထ န္းခ် ပထ္ားေသာ က န္း႐ွိွင ္
convergent evolution တူည ေသာ ဆငး္ကမျဖစ္စဉ ္
convert ေျပာင္းလမသည ္
convulsion တက္ျခင္း 
coordinating system ဂရပ္/ေျမပံိုအညႊန္းစနစ ္
coordination ည  ႏ ႈင္းေဆာင္႐ွိြက္မႈ 
coral သႏၲာ 
coral reef သႏၲာေက်ာကတ္န္း 
coronary circulation ႏွလံိုးပတ္ေသြးလွညဲ့္ပတ္မႈ 
coronary artery ႏွလံိုးပတ္ေသြးလႊတ္ေၾကာ 
corpus luteum ဥေၾကြခ် န္ႏွငဲ့္ က ိုယ္ဝနေ္ဆာင္အေစာပ ိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ 

ယာယ  အင္ဒ ိုခ႐ွိ ိုင္းပစၥည္း 
cortex ဥ းေႏွာက္အျပငလ္ႊာ 
cortisone ေကာ္တ ဇိုန္း 
cotyledon အေစဲ့မွေပါကေ္သာ အပင္မ်ား႐ွိွ  အ႐ွိြက္ေလာင္း 

(ေကာ္တလ ဒန)္ 
covalent bond အတေူပါင္းစည္း ခ် တဆ္ကမ္ႈ 
cover အဖံိုး 
cover crop ေျမဆ ကာကြယ္ရန္စ ိုက္ပ်  းေသာ အပင ္
coverslip ဆလ ိုက္ျပားေပၚကာသညဲ့္ ဖန္ျပားအပါး 
Cowper’s gland ဆ းၾက တ္အတြင္း႐ွိွ  ဂလင္း (ေကာပါးဂလင္း) 
Cranial nerve ဥ းေႏွာက္အာ႐ွိံိုေၾကာ 
crayfish ေက်ာက္ပိုစြန ္
crescent လျခမး္ 
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cretinism ေမြးရာပါသ ိုငး္႐ွိြ  က္ေဟာ္မိုန္းနည္းသညဲ့္ ေရာဂါ 
cricket ပိုရစ္ 
crisp ၾကြပ္ေသာ 
crop သ းႏံွပင ္
crop rotation သ းႏံွပင ္လွညဲ့္ေပးျခင္း 
crop breeding သ းႏံွပင ္ပ်  းပင္ေဖာကျ္ခင္း 
crop fertilization သ းႏံွပင ္မ်  းစပ္ျခင္း 
crop pollination သ းႏံွပင ္ဝတ္မႈနက္ူးျခင္း 
crossing-over ကူးသည ္
crustacean အခြံမာ ေရေနသတၲဝါ 
cryptic coloration ပေဟဠ ဆနေ္သာ အေရာင္ျခယ္ျခငး္ 
cultivated plant စ ိုက္ပ်  းထြန္ယကထ္ားေသာ အပင ္
culture ထံိုးတမ္း 
currently လက္႐ွိွ  
cuticle လက္သညး္ပန္းကံိုး 
cutting ည ပ္ျခင္း 
cycling စကဘ္ းစ းျခင္း 
cyclonic မိုန္တ ိုငး္ထန္ေသာ 
cysteine စစၥတငး္ 
cytokinesis ဆလဲ္ကြျဲခင္း 
cytolysis ဆလဲ္္ ားၿပမ ကြျဲခင္း 
cyton ဆမိုငတ္ြန္ 
cytoplasm စ ိုင္တို ပလာစမ ္
cytoplasmic division ဆ ိုငတ္ ိုပလစမက္ြမျခငး္ 
cytosine ဆမိုငတ္မိုဆင္း 
cytoskeleton ဆမလ္ဖြမ႕စည္းမႈ 

D D 
damage ပ်က္စ းမႈ 
dangerous အႏၲရာယ္႐ွိွ ေသာ 
dark reaction အေမွာင္ဓာတ္ျပ မႈ 
Darwinism ဒါဝင္ဝါဒ 
data အခ်က္အလက ္
daughter cell ဆမလ္အသစ ္
deamination ေ္ာ္လကီ  း္ ွအ္မိုငႏ္မိုအိုပ္စို ဖယ္႐ွားွားျခင္း 
decay ယ ိုယြင္းပ်က္စ းသည ္
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deciduous ႐ွိြက္ျပတ ္
deciduous tree ႐ွိြက္ျပတ္ပင ္
decomposer (s) ပိုပ္သ ိုးေအာင္ျပ သ ူ(မ်ား) 
decomposition ပိုပ္သ ိုးေဆြးျမညဲ့္ျခင္း 
decrease ေလ်ာဲ့နည္းသည ္
defecation မစင္စြန္႔ျခင္း 
defective အျပစအ္နာအဆာ ႐ွိွ ေသာ 
defective gene အျပစအ္နာအဆာ ႐ွိွ ေသာ မ်  းဗ ဇ 
deficiency disease ေလ်ာဲ့နည္းမႈေၾကာငဲ့္ျဖစသ္ညဲ့္ ေရာဂါ 
defoliation သစ္႐ွိြက္မ်ား ေၾကြေစျခင္း 
deforestation သစ္ေတာျပ န္းျခငး္ 
degeneration ယ ိုယြင္းလာျခငး္ 
dehydration ေရဓာတခ္မ္းေျခာကျ္ခင္း 
dehydration synthesis ေရဓာတခ္မ္းေျခာကျ္ခင္း ျဖစ္ေပၚမႈ 
dehydrogenase ေရသြင္းၿဖ  ခြမသညဲ့္ အင္ဇ ိုင္း 
deletion ဖ်က္ျခင္း 
demand လ ိုအပ္ခ်က ္
demographic transition ေဒသတစ္ခို၏ ဖြား၊ ေသ၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားပံို အေျပာင္းအလမ 
demography ေဒသတစ္ခို၏ ဖြား၊ ေသ၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားပံို ေလဲ့လာမႈ 
denaturation သဘာဝပ်ကယ္ြင္းမႈ 
dendrite အာရိုံေၾကာ အတက္အလက ္
denitrification န ိုကထ္ရ တ္က ိုေလွ် ာဲ့၍ န ိုင္ထ႐ွိ ိုဂ်င္ေမာ္လ က်သး ထိုတ္ျခင္း 
denitrifying bacteria န ိုကထ္ရ တ္ေလွ်ာဲ့သညဲ့္ ဘကတ္ းရ းယား 
density-dependent limiting factor သ ပသ္ည္းဆႏွငဲ့္ႏႊယ္ေသာ ကန္႔သတဖ္ကတ္ာ 
density-independent limiting factor သ ပသ္ည္းဆႏွငဲ့္မႏႊယေ္သာ ကန္႔သတ္ဖကတ္ာ 
deoxyribonucleic acid (DNA) ဒ ေအာက္စ ႐ွိ ိုင္ဘ ိုႏူကလ ယစ ္အက္ဆစ ္(ဒ အန္ေအ) 
deoxyribose ဒ ေအာက္စ ႐ွိ ိုင္ဘ ို႔စ ္
dependent variable မွ ခ ိုက နး္႐ွိွင္မ်ား 
deplete ေလ်ာဲ့နည္းလာသည ္
depletion ေလ်ာဲ့နည္းလာျခငး္ 
depressant စ တက္်ေစေသာ 
dermis အေရျပားအလႊာ 
desalination ဆားငန္ေရမ ွဆားႏွငဲ့္ သတ  ဓာတ္မ်ား ဖယထ္ိုတ္ေပးျခင္း 
desert သမကႏၲာရ 
desertification သမကႏၲာရျဖစ္ေပၚလာျခင္း 
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desirable လ ိုခ်ငဖ္ြယ္ရာျဖစ္ေသာ 
destroy ဖ်ကဆ္ းသည ္
destruction ပ်က္စ းမႈ 
detect သ ႐ွိွ သည ္
detection သ ႐ွိွ မႈ 
determine ဆံိုးျဖတသ္ည ္
detoxication အဆ ပ္အေတာက္ဖယ္႐ွိွားျခင္း 
detrimental ထ ခ ိုက္နစ္နာေစေသာ 
detritus အမ ႈက္သ႐ွိ ိုက ္
development ဖြံ႕ၿဖ  းတ ိုးတက္မႈ 
deviation ေသြဖယ္မႈ 
dextrose ဒက္စ႐ွိ ိုစ္ဲ့ 
diabetes ေသြးခ်  ေရာဂါ 
diagram ပံိုၾကမး္ 
dialysis သန္႔စင္ေသာလိုပင္န္းစဥ ္
diaphragm ရင္ဝမ္းျခားၾကြကသ္ား 
diarrhea ဝမ္းေလွ်ာျခငး္ 
diastole ႏွလံိုးၾကြကသ္ားေလွ်ာဲ့ခ် န ္
diastolic pressure ႏွလံိုးၾကြကသ္ားေလွ်ာဲ့ခ် န ္ဖ အား 
diatom ဒ ိုင္အကတ္မ ္
dichotomous ဆန္႔က်ငသ္ေဘာ႐ွိွ ေသာ 
dichotomous key ဆန္႔က်ငသ္ေဘာ႐ွိွ ေသာ အဓ ကအခ်က ္
died off တျဖ တ္ျဖ တ္ေသသည ္
diet အစားအစာ 
differ ျခားနားေသာ 
differences ျခားနားခ်ကမ္်ား 
differentiation ခြမျခားျခငး္ 
diffusion ေရာေႏွာျခင္း 
digest အစာေခ်သည ္
digestion အစာေခ်ျခင္း 
digestive enzyme အစာေခ် အင္ဇ ိုင္း 
digestive juices အစာေခ် အရည ္
digestive system အစာေခ် စနစ္ 
dihybrid  အမ်  းကြမျဖငဲ့္မ်  းစပထ္ားေသာ  
dihybrid cross အမ်  းကြမျဖငဲ့္မ်  းစပသ္ညဲ့္ ဇယား 
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dilation of blood vessel ေသြးေၾကာက်ယ္ျခင္း 
dimorphism ပံိုသ႑ာနႏွ္စ္မ်  း႐ွိွ ျခငး္ 
dinosaur ဒ ိုင္ႏ ိုေဆာ 
dioxide ဒ ိုင္ေအာကဆ္ ိုဒ ္
dipeptide ဒ ိုင္ပကတ္ ိုဒ္အငဇ္ ိုင္း 
diphtheria ဆံိုဆ ို႔ 
diploid ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းႏွစ္စံိုပါ႐ွွိ ေသာ 
direct harvesting တ ိုက္႐ွိ ိုက ္ရ တသ္ မ္းျခငး္ 
direction ဥ းတညခ္်က ္
directly တ ိုက္႐ွိ ိုက ္
disaccharide ဒစ္အရက္ခ႐ွိ ိုဒ ္
disadvantage ဆ ိုးက်  း 
disaster ေဘးအႏၲရာယ ္
discs အျပားမ်ား 
disease ေရာဂါ 
disjunction အဆက ္အဆက ္မရွ  
dislocation လြမျခငး္ 
dispersal ခြမျခင္း 
disposal ဖယ္႐ွိွားပစ္ျခငး္ 
dispose ဖယ္႐ွိွားပစသ္ည ္
disrupt ေႏွာငဲ့္ယွကသ္ည ္
dissecting microscope စ တ္ျဖာေလဲ့လာသညဲ့္ အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
dissection စ တ္ျဖာေလဲ့လာမႈ 
dissolve ေပ်ာ္ဝင္သည ္
diuretic ဆ း႐ွိႊငေ္စေသာ 
diurnal ေန႔အခါက်က္စားေသာ 
diversity ကြမျပားမႈ 
divide ခြမသည ္
(DNA) deoxyribonucleic acid (ဒ အန္ေအ) ဒ ေအာက္စ ႐ွိ ိုငဘ္ ိုႏူကလ ယစ ္အကဆ္စ ္
DNA fingerprinting  ဒ အန္ေအ လက္ေဗြႏွ ပ္ျခင္း  
DNA polymerase ဒ အန္ေအ ပ ိုလ မာေရ႕စ ္
dominance လႊမ္းမ ိုးမႈ 
dominant လႊမ္းမ ိုးေသာ 
dominant gene လႊမ္းမ ိုးေသာ ဗ ဇ 
dominant species လႊမ္းမ ိုးေသာ မ်  းစ တ ္



Living Environment Glossary - High School Level 
 

NYS Statewide Language RBERN    20 

ENGLISH BURMESE 

dominant trait လႊမ္းမ ိုးေသာ လကၡဏာ 
dormancy ငိုပ္ေနမႈ 
dorsal ေက်ာဘက ္
double fertilization ႏွစ္ထပ ္မ်  းစပ္ျခငး္ 
double helix ႏွစ္ထပ ္ခ႐ွိိုပတ ္
Down’s syndrome မ်  း႐ွိ ိုးဗ ဇဆ ိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္မမ ေရာဂါ (ေဒါငး္ ေရာဂါလကၡဏာ) 
drainage ေရစြန္႔ထိုတ္ျခင္း 
drilling လြန္ပူျဖငဲ့္ေဖာက္ျခငး္ 
drone ေမာင္းသူမမဲ့ေလယာဉ ္
drosophila ယင္ေကာင ္
drug ေဆးဝါး 
drug abuse ေဆးဝါးအလြမသံိုးမႈ 
drug dependence ေဆးဝါးအေပၚ မ ခွ ိုေနရမႈ 
drug overdose ေဆးအလြန္အကၽြသံံိုးျခင္း 
duckweed ေဗဒါ 
ductless gland ျပြန္မပါေသာ ဂလင္း 
dump အမ ႈက္ပံိုသည ္
duodenum အူသ မ္ဥ း 
dwarfism လူပိုျဖစျ္ခင္း 
dynamic ေျပာင္းလမေစႏ ိုင္ေသာ 
dynamic equilibrium အေ႐ွိြ႕မွ်ေျခ 
dysentery ဝမ္းက ိုက္ေရာဂါ 

E  
eagle လင္းယိုန္ငကွ ္
ear နား႐ွိြက ္
ear canal နားအတြင္းပ ိုင္း 
eardrum နားစည ္
earthworm တ ေကာင ္
echinoderm အ ခ ိုင္ႏ ိုဒမ္း (ၾကယ္ငါးမ်  း႐ွိ ိုး) 
ecological ေဂဟစနစ ္
ecological riche (s) ေဂဟစနစ္တြင ္ေပါက္ပြား႐ွိွငသ္န္ႏ ိုင္မႈ (မ်ား) 
ecological pyramid ေဂဟစနစ ္ပ ရမစ္ 
ecological succession ေဂဟစနစ္ဆ ိုင္ရာ ဆက္ခံျခင္း 
ecologically ေဂဟစနစ္အရ 
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ecology အပင္ႏွငဲ့္ သတၲဝါတ ို႔ႏွငဲ့္ ပတဝ္န္းက်ငဆ္က္ႏႊယ္မႈက ို 
ေလဲ့လာျခငး္၊ ေဂဟေဗဒ 

economically တြက္ေခ်က ိုက္စြာ 
ecosystem ေဂဟစနစ ္
ecosystem diversity ေဂဟစနစ ္ကြမျပားမႈ 
ectoderm သားေလာငး္၏ ကနဥ း အျပင္ဘက္အစြန္ဆံိုး အလႊာ 

(အကတ္ ိုဒါမ္း) 
edema ေဖာေရာင္ျခင္း 
effective ထ ေရာက္ေသာ 
effectiveness ထ ေရာက္မႈ 
effector သက္ေရာက္ေစသ ူ
egg ဥ 
ejection ထိုတ္ျခင္း 
elbow joint တံေတာငအ္ဆစ ္
electrocardiogram (EGG) or (EKG) ႏွလံိုးခိုန္မႈလ ႈင္းမ်ားတ ိုင္းတာစက ္(အ းစ ဂ် ) သ ို႔မဟိုတ ္

(အ းေကဂ် ) 
electron အ လကထ္႐ွိြန ္
electron microscope အ လကထ္႐ွိြန ္အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
electronic balance အ လကထ္႐ွိြန ္မွ်ေျခ 
electrophoresis လွ်ပ္စစ္သြင္းၿဖ  ခြမမႈ 
element ျဒပ ္
elephantiasis ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ 
eliminate ႐ွိွင္းပစသ္ည ္
elongation region ႐ွိွည္ထြကသ္ညဲ့္ ေနရာ 
elongation zone ႐ွိွည္ထြကသ္ညဲ့္ အပ ိုင္း 
embolism ေသြးေၾကာတြင္း ေသြးခမ၊ ေလလံိုးျပ ိုတထ္ြက္ၿပ း ဆ ို႔ျခင္း 
embolus ေသြးခမ၊ ေလလံိုး 
embryo သားေလာငး္ 
embryo sac သားေလာငး္အ တ ္
embryology သားေလာငး္ေလဲ့လာမႈပညာ 
embryonic သားေလာငး္ႏွငဲ့္ဆ ိုင္ေသာ 
embryonic membrane သားေလာငး္ အေျမ းပါး 
emigration စြန္႔ခြာထြက္ျခင္း 
emit ထိုတ္သည ္
emphysema ေလအ တမ္်ားအလြန္က်ယၿ္ပ း အသက္႐ွိွသမဝသညဲ့္ေရာဂါ 
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emulsification အဆ ဆမလ္မ်ား အစ တ္စ တက္ြမျခငး္ 
enable ဖြငဲ့္ထားသည ္
enamel ေၾကြသား 
end product ေနာကဆ္ံိုး ထိုတက္ိုန ္
endangered species အႏၲရာယသ္ငဲ့္ မ်  းစ တ္မ်ား 
endemic ျဖစ္ပြားေလဲ့႐ွိွ ေသာ 
endocrine gland(s) အင္ဒ ိုခ႐ွိ ိုင္း ဂလငး္(မ်ား) 
endocrine system အင္ဒ ိုခ႐ွိ ိုင္း စနစ္ 
endocrinology အင္ဒ ိုခ႐ွိ ိုင္း ေဗဒ 
endocytosis ဆမလ္အတြင္းဆြမယထူညဲ့္သြင္းျခင္း 
endoderm သားေလာငး္၏ ကနဥ း အတြင္းဆံိုး အလႊာ (အန္ဒ ိုဒါမ္း) 
endoparasite က ိုယ္အတြင္းေနေသာ ကပ္ပါး 
endoplasmic အန္ဒ ိုပလတ္စမစ ္
endoskeleton အတြင္းပ ိုငး္အ႐ွိ ိုးအဖြမ႕အစည္း 
endosperm အေစဲ့တြင္းတစ္႐ွိသွး 
endosperm nucleus အေစဲ့တြင္းတစ္႐ွိသွး ႏူကလ းရပ္ 
energy flow စြမ္းအင ္စ းဆငး္မႈ 
energy pyramid စြမ္းအင ္ပ ရမစ္ 
engineering တည္ေဆာက္မႈ 
engulf ဝါးမ်  သည ္
enlist စာရင္းသြင္းသည ္
enrich ၾကြယ္ဝခ်မး္သာေစသည ္
environment ပတ္ဝနး္က်င ္
environmental ပတ္ဝနး္က်င္ဆ ိုင္ရာ 
environmental impact statement ပတ္ဝနး္က်င္ဆ ိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ေဖာ္ျပခ်က ္
enzyme(s) အင္ဇ ိုင္း(မ်ား) 
enzyme-substrate complex အင္ဇ ိုင္း-ဓာတ္ျပ ပစၥည္းအေရာအေႏွာ 
epicotyl အေစဲ့မွေပါကေ္သာ အပင္မ်ား႐ွိွ  အ႐ွိြက္ေလာင္း 

(ေကာ္တလ ဒန)္ အထက ္ပင္စည္ 
epidemic ကပ္ေရာဂါ 
epidermis အေရျပားအေပၚဆံိုးအလႊာ 
epididymis အကပ္ ဒစ္ဒ ိုင္မစ ္
epiglottis ေလျပြနအ္ဖံိုး 
epinephrine (adrenaline) အကပ္ နက္ဖရင္း (အဒရ နယလ္င္း) 
epithelium ကာရထံားသညဲ့္ တစ႐္ွိွသးအလႊာ 
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equatorial plane ဆမလ္ကြမခ် န ္ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းမ်ား ေ႐ွိႊ႕သြားသညဲ့္ ဝင္႐ွိ ိုးအလယ္ေနရာ 
equatorial plate ဝင္႐ွိ ိုးအလယ္ေနရာတြင ္ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းမ်ား၏ 

စင္တာမ်ားတစတ္န္းတည္း ျဖစ္တည္ေနမႈ 
equilibrium မွ်ေျခ 
era ေခတ ္
erect posture မတလ္်က္အေနအထား 
erosion တ ိုက္စားမႈ 
error အမွား 
Escherichia coli (e. coli) အက႐္ွိွ ခ် းရ း႐ွိွား က ိုလ ိုငး္ (အ း က ိုလ ိုငး္) 
esophagus အစာမ်  ျပြန ္
essential amino acid မ႐ွွိ မျဖစ္ အမ ိုငႏ္ ိုင္အကဆ္စ ္
estrogen အ စထ႐ွိ ိုဂ်င ္
estuary ျမစ္ဝ 
ethyl alcohol အ သ ိုင္းအယလ္က္ ိုေဟာ 
euglena သစ္႐ွိြက္ပံို ဆမလတ္စလ္ံိုးတည္း႐ွိွ ေသာ ဇ ဝ႐ွိိုပ္ (ယူဂ်လ နာ) 
eukaryote ဆမလ္တစလ္ံိုးတညး္႐ွိွ ေသာဇ ဝ႐ွိိုပ ္
eukaryotic cell ဆမလ္တစလ္ံိုးတညး္႐ွိွ ေသာ ဆမလ ္
Eustachian tube နားစည္ျပြန ္
evaporate အေငြ႕ပ်ံသည ္
evaporation အေငြ႕ပ်ံျခင္း 
evidence အေထာကအ္ထား 
evolution ဆင္ဲ့ကမျဖစ္စဉ ္
evolutionary ဆင္ဲ့ကမျဖစ္ေပၚလာမႈ 
evolve ဆငဲ့္ကမျဖစလ္ာသည ္
examination စစ္ေဆးမႈ 
except ျခြင္းခ်က ္
excess အပ ို 
excessive ပ ိုလွ်ံေသာ 
excretion စြန္႔ထိုတ္မႈ 
excretory စြန္႔ထိုတ္ေသာ 
exercise ေလဲ့က်ငဲ့္ခန္း 
exhalation ႐ွိွသထိုတ္ျခင္း 
exhale ႐ွိွသထိုတသ္ည ္
exhaust အင္ဂ်ငမ္ ွထိုတလ္ႊတ္ေသာအခ ိုး 
exhibit ခင္းက်င္းျပသသည ္
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exist(s) တည္႐ွွိ မႈ(မ်ား) 
exocrine gland ျပင္ပသ ို႔ထိုတသ္ညဲ့္ ဂလငး္မ်ား   
exon မ်  းဗ ဇအစ တ္အပ ိုင္းတစ္ခို 
exoskeleton ျပင္ပအ႐ွိ ိုးအဖြမ႕အစည္း 
experiment စမ္းသပ္ခ်က ္
expiration ႐ွိွသထိုတ္ျခင္း 
explanation ႐ွိွင္းျပျခငး္ 
explosive ေပါကက္ြမေစေသာ 
exponential growth က န္းတူခ်င္းအဆငဲ့္ဆငဲ့္ထပေ္ျမ ာက၍္ရေသာ တ ိုးပြားမႈ 
expose(d) ထ ေတြ႕ေစသည ္
expressed ေဖာ္ျပထားေသာ 
expression ေဖာ္ျပခ်က ္
extensor ဆန္႔ထိုတသ္ညဲ့္အရာ 
extent အတ ိုင္းအတာ 
external ျပင္ပ 
external fertilization ျပင္ပတြင ္မ်  းစပ္ျခင္း 
external respiration ျပင္ပတြင ္အသက္႐ွိသွျခင္း 
extinct ကြယ္ေပ်ာကတ္ မ္ေကာသြားေသာ 
extinction ကြယ္ေပ်ာကတ္ မ္ေကာျခငး္ 
extinction of fauna သက္႐ွိွ တ ိုဲ့ ကြယေ္ပ်ာကတ္ မေ္ကာျခင္း 
extracellular digestion ဆမလ္ျပင္ပတြင္ အစာေခ်ျခငး္ 
extract ထိုတ္ယ၍ူရေသာ အဆ  
eye မ်က္စ  
eyepiece (ocular) ၾကညဲ့္ေပါက ္(ေအာ္ကလူာ) 

F  
facilitated diffusion ပံဲ့ပ ိုးေပးထားေသာ ပ်ံ႕ႏံွ႔စ မ္ဲ့ဝင္မႈ 
Fahrenheit scale ဖာရင္ဟ ိုက ္အတ ိုင္းအတာ 
fallopian tube (oviduct) သားအ မ္ျပြန ္(ဥအ မ္ျပြန)္ 
fallout ေပါကက္ြမမႈမ ွအမႈန္မ်ား 
family မ သားစို 
fangs အဆြယ္မ်ား 
farsightedness အန းမႈန ္
fat အဆ  
fatal ေသေစတတ္ေသာ 
fatigue ေမာပန္းႏြမ္းနယသ္ည ္
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fatty acid ဖကတ္ းအကဆ္စ ္
feather ငွက္ေမြး 
feces မစင္ 
feedback တိုံဲ့ျပနအ္ႀကံျပ ခ်က ္
feedback mechanism တိုံဲ့ျပနအ္ႀကံျပ ခ်က ္လိုပ္ငန္းစဉ ္
female gamete အမ ဂမ  
female reproductive system အမ မ်  းပြားစနစ ္
femur ေပါင္႐ွိ ိုး 
fermentation အခ်ဥ္ေဖာကျ္ခင္း 
fern ဖန္းပင ္
fertilization မ်  းစပ္ျခင္း 
fertilizer(s) ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း 
fetal သေႏၶသား 
fetal alcohol syndrome ကို ယ္ဝနက္ာလတြင္ အရကေ္သာက္ျခငး္ေၾကာငဲ့္ သေႏၶသား 

ဉာဏ္ရည္မဖြ႕ံၿဖ  းေသာ လကၡဏာစို 
fetus သေႏၶသား 
fever အဖ်ား 
fewer ပ ိုနည္းေသာ 
fiber အမွ်င ္
fibrin ေသြးခမေစေသာဓာတ ္(ဖ ိုင္ဘရင)္ 
fibrinogen ဖ ိုင္ဘရ ႏ ိုင္ဂ်င ္
fibrous root system ဖ ိုင္ဘရပစ္္ရင္းျမစ ္စနစ္ 
field ကြင္း 
field of microscope အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ၏ ျမငက္ြင္း 
filament အမွ်ဉ ္
filter out စစ္ထိုတ္ျခငး္ 
filtered စစ္ထိုတထ္ားေသာ 
filtrate ဇကာစစသ္ည ္
filtration ဇကာစစျ္ခင္း 
fin ဆူးေတာင ္
finches စာငွက ္
fine adjustment အႏိုစ တ ္ခ် န္ည  မႈ 
fingerprinting လက္ေဗြမတွသ္ားမႈ 
finite ကန္႔သတခ္်က္႐ွိွ ေသာ 
firm ၿမမေသာ 
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first filial generation ပထမမ်  းဆက ္
first-level consumer ကနဥ းအဆငဲ့္ သံိုးစြမသ ူ
fission ထိုတ္လႊတ္ျခင္း 
flagella က်ာပြတ္မွ်ဉ္မ်ား 
flagellum က်ာပြတ္မွ်ဉ ္
flatworm တိုတ္ျပားေကာင ္
flea သန္း 
flexor ေကြးသညဲ့္အရာ 
flipper of whale ေဝလငါး၏ ေရယက ္
florescence ပန္းပြင္ဲ့ျခင္းျဖစ္စဉ ္
flow စ းဆငး္သည ္
flow of energy စြမ္းအငစ္ းဆင္းမႈ 
flower ပန္း 
fluid အရည ္
fluke ၾကက္ကန္းဆန္အ ိုးတ ိုးျခငး္ 
fluoridation ဖလ ို႐ွိ ိုဒခ္တျ္ခင္း 
fluoride ဖလအူ ို႐ွိ ြ က ္
folic acid ေဖာလစအ္ကဆ္စ ္
follicle အနံ႔ထိုတဂ္လငး္ 
follicle stimulating hormone (FSH) အနံ႔ထိုတ္ျခင္းက ို လံႈ႕ေဆာ္ေသာ ေဟာ္မိုန္း (FSH) 
food allergen အစားအေသာက ္ဓာတ္မတညဲ့္သညဲ့္ပစၥည္း 
food chain ဆငဲ့္ကမစားစဥ ္
food poisoning အစာအဆ ပ္သငဲ့္သည ္
food pyramid အစာပ ရမစ ္
food vacuole အစာအရည္အ တ ္
food web အစားအစာ ကြန္ရက ္
forceps ည ပ္ 
forest conservation သစ္ေတာထ န္းသ မ္းျခင္း 
form ပံိုစံ 
formation ျဖစ္ေပၚျခင္း 
formula ပံိုေသနည္း 
fossil ေက်ာက္ျဖစ္႐ွိိုပ္ၾကြင္း 
fossil fuel ေ႐ွိွး႐ွိိုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာ 
fossil record ေက်ာက္ျဖစ္႐ွိိုပ္ၾကြင္းမတွတ္မ္း 
four o’clock flower ေလးနာရ ပန္း 
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fracture က်  းပမဲ့ျခင္း 
fragment အပ ိုင္းအစ 
fraternal twin ည ရင္းအစ္က ိုပမာ အမႊာ 
freeze drying ေအးခမအေျခာက္ချံခင္း 
frequently မၾကာခဏ 
freshwater ေရခ်   
fructose ဖရကတ္ ို႔စ္ 
fruit သစသ္ း 
fruit fly သစသ္ းယင ္
fumes အခ ိုးေငြ႕မ်ား 
fungi မ ႈ 
fungus မ ႈတက္ျခင္း 
fur 
 

သ ိုးေမြး 
 

G  
galactose ဂလက္တ ို႔စ ္
galactosemia မ်  း႐ွိ ိုးဗ ဇဆ ိုင္ရာ ဂလကတ္ ို႔စ္မေခ်ဖ်က္ႏ ိုင္ေသာ ေရာဂါ 
gall bladder သည္းေျခ 
gallon ဂါလန ္
gallstone သည္းေျခေက်ာက ္
gamete ဂမ  
gametogenesis ဂမ ျဖစ္ေပၚျခင္း 
gamma globulin ဂမ္မာ ဂလ ိုျဗသလင ္
ganglion အာ႐ွိံိုေၾကာကလာပ္စည္းစို 
gas exchange ဓာတ္ေငြ႕ ဖလယွ္မႈ 
gaseous exchange ဓာတ္ေငြ႕ဆ ိုင္ရာ ဖလယွ္မႈ 
gasoline ဓာတဆ္  
gastric အစာအ မ္ႏွငဲ့္ သကဆ္ ိုင္ေသာ 
gastric juice အစာေခ်ရည္ 
gastro vascular cavity အစာေခ်ေသြးလညွဲ့္ပတ္မႈ စနစ္ 
gastrula ဆမလ္လႊာသံိုးခိုပါသညဲ့္ သားေလာငး္ 
gastrulation သားေလာငး္ဖြံ႕ၿဖ  းမႈအဆငဲ့္ 
gel electrophoresis ဂ်ယလ္ွ်ပ္စစ္သြင္းၿဖ  ခြမျခင္း 
gene ဗ ဇ 
gene expression ဗ ဇေဖာ္ျပမႈ 
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gene frequency ဗ ဇႀက မႏ္ႈန္း 
gene linkage ဗ ဇခ် တ္ဆက္မႈ 
gene mutation ဗ ဇသေႏၶေျပာငး္ျခင္း 
gene  ဗ ဇ  
gene(s) ဗ ဇ(မ်ား) 
generalization ေယ်ဘိုယ်ျပ သည ္
genetic ဗ ဇဆ ိုင္ရာ 
genetic counseling ဗ ဇဆို င္ရာ ေဆြးေႏြးတ ိုင္ပင္ျခင္း 
genetic disease ဗ ဇဆ ိုင္ရာ ေရာဂါ 
genetic diversity ဗ ဇဆို င္ရာ ကြမျပားမႈ 
genetic engineering ဗ ဇဆ ိုင္ရာ တည္ေဆာက္ျခငး္ 
genetic marker ဗ ဇျပ လိုပသ္ ူ
genetic recombination ဗ ဇျပနလ္ည္ေပါငး္စည္းျခင္း 
genetic variation ဗ ဇဆ ိုင္ရာ မူကြမမ်ား 
genetically ဗ ဇအရ 
genetics ဗ ဇပညာ 
genome ဇ ဝ႐ွိိုပ္၏ ဗ ဇပစၥည္း 
genotype ဇ ဝ႐ွိိုပ္၏ ဗ ဇပစၥည္း အမ်  းအစား 
genus မ်  းစို 
geographic isolation ပထဝ အရ သ းသန္႔ျဖစတ္ညမ္ႈ 
geologic time scale ဘူမ ေဗဒအခ် န္စေကး 
geotropism ဆြမအားအရ အပင္၏အတကအ္လက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖ  းမႈ 
germ theory of disease ေရာဂါပ ိုး၏ သဘာတရား 
German measles ဂ်ာမန္ဝကသ္က ္
germination အေည ာက္ေပါက္ျခင္း 
gestation period က ိုယ္ဝန္ေဆာငက္ာလ 
GH (growth hormone) GH (ႀက းထြားေဟာ္မိုန္း) 
gigantism လထူြားႀက းျဖစ္ျခင္း 
gibberellin အပငတ္ ို႔၏ဖြံ႕ၿဖ  းမႈက ိုျပ ျပင္ေသာ ေဟာ္မိုန္း 
gill ပါးဟပ ္
gizzard ကလ စာ 
gland ဂလင္း 
global warming ကမာၻႀက း ပူေႏြးမႈ 
glomerulus ေက်ာကက္ပ္႐ွိွ  အာ႐ွိံိုေၾကာအဆံိုးသတအ္စို 
glucagon ဂလကူာဂြန ္
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glucose ဂလူးက ို႔စ္ 
glycerol ဂလ ိုင္စေရာ 
glycine ဂလ ိုင္စငး္ 
glycogen ဂလ ိုငက္ ိုဂ်င ္
glycolysis ဂလူးက ို႔စ္မွ စြမ္းအငထ္ိုတ္ျခင္း 
gaiter ေျခခ်င္းဝတ္ဖံိုး 
Golgi body (apparatus) ေဂၚဂ  ေဘာ္ဒ  (အပေရးတပစ္)္ 
gonad မ်  းပြားအဂၤါ 
gonadotropin မ်  းပြားအဂၤါ ေဟာ္မိုန္း 
gonorrhea ဆ းပူေညာင္းက်ေရာဂါ 
gorilla ေမ်ာကဝ္ ံ
gout ေဂါကေ္ရာဂါ 
gradualism မသ မသာ ေျပာင္းလမေရးဝါဒ 
graduated cylinder အတ ိုင္းအတာ ဆလငဒ္ါ 
grafting က ိုင္းဆကက္ူးျခငး္ 
gram ဂရမ္ 
grana ဂရာနာ 
graph ပံိုျပဂရပ္ 
grasshopper ဓားခိုတ္ေကာင ္
grassland ျမက္ခငး္ 
gray matter ပင္မအာ႐ွိံိုေၾကာစနစ္၏ အဓ ကပစၥည္း 
green algae အစ မ္းေရာင ္ေရည   
green revolution အစ မ္းေရာင ္ေတာ္လွနေ္ရး 
greenhouse effect ဖန္လံိုအ မအ္ာန သင ္
greenhouse gas ဖန္လံိုအ မ ္ဓာတေ္ငြ႕ 
grid မ်ဥ္း 
growth ႀက းထြားႏႈန္း 
guanine ဂြာနင္း 
guard cell(s) အကာအကြယ္ဆမလ(္မ်ား) 
gullet အစာမ်  ျပြန ္
gymnosperm အေစဲ့ထိုတ္ပင ္
gypsy moth ပ ိုးေကာင္မ်  း 

H  
habit အေလဲ့အထ 
habitat ေနထ ိုင္ရာ 
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habitat fragmentation မွ တင္းေနထ ိုင္ရာ ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ 
hair follicle ဆံပငအ္ တ ္
half-life သက္တမး္ဝက ္
haploid (monoploid) ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္း တစ္စံိုသာပါေသာ (မ ိုႏ ိုပလြ  ဒ)္ 
Hardy Weinberg law ဟာဒ  ဝ န္းဘာဂ္ဲ့ ဥပေဒ 
harm အႏၲရာယ ္
harmful အႏၲရာယ္ျဖစႏ္ ိုင္ေသာ 
harmless အႏၲရာယ္မ႐ွိွ ေသာ 
harvesting ရ တသ္ မ္းျခင္း 
hatching သားေဖာကျ္ခင္း 
Haversian canal ဟာဗား႐ွိွန္းျပြန ္
hay ေကာက္႐ွိ ိုး 
hay fever ဓာတ္မတညဲ့္မႈေၾကာငဲ့္ ႏွာရည္ယ ိုဖ်ားျခင္း 
heart ႏွလံိုး 
heart attack ႏွလံိုးေရာဂါ 
heart transplant ႏွလံိုးအစားထ ိုးျခင္း 
heart-lung machine ႏွလံိုး-အဆိုတ ္လည္ပတ္စက ္
heart beat cycle ႏွလံိုးခိုန္သသံရာ 
helix ခ႐ွိိုပတ ္
hemoglobin ဟ မ ိုဂလ ိုဘင ္
hemolysis ေသြးဥန မ်ားကြမျခင္း 
hemophilia ေသြးမခမသညဲ့္ေရာဂါ 
heparin ေသြးခမသညဲ့္ဓာတ ္(ဟက္ပရင္) 
hepatic artery အသညး္ေသြးလႊတ္ေၾကာ 
hepatic portal circulation အသညး္ေသြးျပနေ္ၾကာ လည္ပတ္မႈ 
herb ေဆးဖက္ဝင္အပင ္
herbivore(s) အ႐ွိြက္စားသတၲဝါ(မ်ား) 
hereditary မ်  း႐ွိ ိုးလ ိုက္ေသာ 
heredity မ်  း႐ွိ ိုးဗ ဇ 
hermaphrodite လ င္စံို႐ွိွ ေသာ 
heterotroph သတူစ္ပါးထံမ ွေအာ္ဂန္းနစက္ာဘြန္က ို မွ ခ ိုစားသံိုးရေသာ 

သက္႐ွိွ  
heterotroph hypothesis ဟက္ထ႐ွိ ိုထ႐ွိိုပ ္အယအူဆ 
heterotrophic သတူစ္ပါးထံမ ွေအာ္ဂန္းနစက္ာဘြန္က ို မွ ခ ိုစားသံိုးရေသာ 
heterotrophic nutrition သတူစ္ပါးထံမ ွေအာ္ဂန္းနစက္ာဘြန္က ို မွ ခ ိုစားသံိုးျခင္း 
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heterotrophs သတူစ္ပါးထံမ ွေအာ္ဂန္းနစက္ာဘြန္က ို မွ ခ ိုစားသံိုးရေသာ 
သက္႐ွိွ မ်ား 

heterozygous မ်  းကြမႏွစ္ခိုသယ္ေဆာငထ္ားေသာ 
heterozygous genotype မ်  းကြမႏွစ္ခိုသယ္ေဆာငထ္ားေသာ ဇ ဝ႐ွိိုပ္၏ ဗ ဇပစၥည္း 

အမ်  းအစား 
hibernation နားထားျခငး္ 
high blood pressure ေသြးဖ အား ျမငဲ့္ျခင္း (ေသြးတ ိုးျခင္း) 
high energy bond စြမ္းအငခ္် တ္ဆက္မႈ ျမငဲ့္ေသာ 
hindbrain ဥ းေႏွာက္အေနာက္ျခမ္း 
hip joint တင္ပါးဆံို႐ွိ ိုး 
histamine ဟစ္စတာမငး္ 
histidine ဟစတ္ ဒငး္ 
histology အဏိုဇ  ဝေလဲ့လာမႈ 
histone ဟစတ္ိုန္း 
homeostasis က ိုယ္တြင္းတည္ၿင မ္မႈ အေျခအေန 
homeowner အ မ္ပ ိုင ္
hominid ေ႐ွိွးေခတ ္လူဝ ံ
homo sapiens ေခတလ္ ူ
homologous chromosome တူည ေသာျပယိုဂ္႐ွိွ သညဲ့္ ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္း 
homologous structure တူည ေသာျပယိုဂ္႐ွိွ သညဲ့္ ပစၥည္း 
homozygous မ်  းတူႏွစ္ခိုသယ္ေဆာငထ္ားေသာ 
homozygous genotype မ်  းတူႏွစ္ခိုသယ္ေဆာငထ္ားေသာ ဇ ဝ႐ွိိုပ္၏ ဗ ဇပစၥည္း 

အမ်  းအစား 
hoofed animal ခြာ႐ွိွ ေသာ သတဝၲါ 
hookworm ခ် တတ္ိုတ္ေကာင ္
hormone ေဟာ္မိုန္း 
host လက္ခံေကာင ္
hot ပူေသာ 
hot water bath ေရပူျဖငဲ့္ ေရခ်  းကန ္
huge ႀက းမားေသာ 
hull သေဘၤာက ိုယထ္ည ္
humerus လက္႐ွိ ိုး 
humidity စ ိုထ ိုင္းမႈ 
hummingbird ငွက္ပ တိုန္း 
humoral immunity အနတ္ ေဘာ္ဒ ထိုတ္ေသာ က ိုယ္ခံအား 
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humus ေျမေဆြး 
hunting အမမလ ိုက္ျခင္း 
hybrid ေပါင္းစပထ္ြက္ေပၚလာေသာ အမ်  းအစားသစ ္
hybrid vigor မ်  းစပ္ဗ ိုင္ဂါ 
hybridization အသစ္ျဖစ္ေပၚလာျခငး္ 
hydra ေရ 
hydrocarbon ဟ ိုက္ဒ႐ွိ ိုကာဗြန ္
hydrochloric acid ဟ ိုက္ဒ႐ွိ ိုကလ ိုရစအ္ကဆ္စ ္
hydrogen acceptor ဟ ိုက္ၿဒ  ဂ်ငလ္က္ခသံ ူ
hydrolysis ေရသြင္းၿဖ  ခြမျခင္း 
hydroponics ေရအသံိုးျပ ၿပ း ေျမေဆြးမပါဘမ စ ိုက္ပ်  းသညဲ့္ နည္းလမ္း 
hydrotropism ေရအသံိုးျပ ၿပ း ေျမေဆြးမပါဘမ စ ိုက္ပ်  းမႈ 
hyper parasitism ကပ္ပါးေကာင္အလြန္မ်ားျပားျခင္း 
hypertension ေသြးတ ိုးျခင္း 
hyperthyroidism သ ိုင္း႐ွိြ  ကေ္ဟာ္မိုန္းမ်ားျခငး္ 
hypertonic solution ဆားပါဝင္မႈျမငဲ့္သညဲ့္ ေရဆြမယသူညဲ့္အရည ္
hypocotyl ေစဲ့မွေပါကေ္သာ အပင္မ်ား႐ွိွ  အ႐ွိြက္ေလာင္း (ေကာ္တလ ဒန)္ 

ေအာက ္အျမစအ္ထက္ပ ိုင္းပင္စည္ 
hypo secretion အရညထ္ိုတလ္ိုပႏ္ ိုင္မႈနည္းျခင္း 
hypothalamus ဟ ိုက္ပ ိုသမလမတ္စ ္
hypothesis အဆ ိုၾကမး္ 
hypothyroidism သ ိုင္း႐ွိြ  ကေ္ဟာ္မိုန္းနညး္ျခင္း 
hypotonic solution ဆားပါဝင္မႈနညး္သညဲ့္ ေရဆြမယသူညဲ့္အရည ္

I  
ibuprofen အက ိုကအ္ခမေပ်ာကေ္ဆး (အ ိုင္ျဗသပ႐ွိို ဖန္) 
ICF (intercellular fluid) ICF (ဆမလ္အတြင္းအရည္) 
identical တေထရာတည္းျဖစ္ေသာ 
identical twin တစ္ေထရာတည္းတူေသာ အျမႊာ 
identity က ိုယ္ပ ိုငလ္ကၡဏာ 
ileum အူမႀက း 
illustrate ပံိုေဖာ္ျပသသည ္
immigration လူဝင္မႈႀက းၾကပ္ေရး 
immune က ိုယ္ခံအား 
immune response က ိုယ္ခံအား တိုံဲ့ျပနမ္ႈ 
immune system က ိုယ္ခံအား စနစ္ 
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immunity ခံႏ ိုင္ရည္ 
inorganic ဇ ဝမူလ မဟိုတေ္သာ 
immunization ကာကြယေ္ဆး 
impact သက္ေရာက္မႈ 
implantation က ိုယ္တြင္း ထညဲ့္သြင္းထားေသာ ပစၥည္း 
import တငသ္ြင္းသည ္
importation တငသ္ြင္းမႈ 
imprint ဖ ရာ 
impulse ႏ ႈးဆြမႈ 
in vitro fertilization ျပင္ပတြင ္သေႏၶစပ္ျခင္း 
inappropriate မဆ ေလ်ာ္ေသာ 
inborn immunity ေမြးကတညး္က ခံႏ ိုင္ရည္ 
inbreeding န းစပသ္ူမ ဘမ်ားမ ွေပါက္ဖြားလာျခငး္ 
incidence ျဖစ္ပြားမႈ ပမာဏ 
incisors ေ႐ွိွ႕သြားမ်ား 
include ပါဝငသ္ည ္
incomplete dominance မျပညဲ့္စံိုေသာ လႊမ္းမ ိုးမႈ 
incomplete protein မျပညဲ့္စံိုေသာ ပ႐ွိို တ န္း 
increase တ ိုးလာသည ္
incubation period ေရာဂါပ်  းခ် န ္
independent (manipulated) variable သ းျခားျဖစ္ေသာ (ဖန္တ းျပ လိုပထ္ားေသာ) က နး္႐ွိွင ္
independent assortment သ းျခားျဖစ္ေသာ အမ်  းမ်  းေသာ ပစၥည္းစို 
index fossil ေက်ာက္ျဖစ္႐ွိိုပ္ၾကြင္း ညႊန္းက န္း 
indicate ညႊန္ျပသည ္
indicator အညႊန္းျပ 
individual တစ္ဥ းခ်င္း 
industrial hazard စက္မႈလိုပ္ငနး္ဆ ိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ ္
industrial melanism စက္မႈလိုပ္ငနး္ဆ ိုင္ရာ ေရာင္ျခယဆ္မလမ္်ားလာျခင္း 
industrialization စက္မႈလိုပ္ငနး္ေျပာင္းလမျခင္း 
infantile paralysis ေမြးရာပါအေၾကာေသေရာဂါ 
infection ေရာဂါကူးစက္မႈ 
infectious ေရာဂါကူးစကတ္တေ္သာ 
infer ေကာက္ခ်က္ခ်သည ္
inference ဆမိုလမိုခ က ္
inferior vena cava ေအာက္ေသြးျပနေ္ၾကာမႀက း (အင္ဖ းရ းယား ဗ နာေကဗာ) 
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infinite ကန္႔သတမ္မဲ့ 
inflammation ေရာင္ယမ္းျခငး္ 
Inflammatory response ေရာင္ယမ္း တိုံဲ့ျပနမ္ႈ 
influence လႊမ္းမ ိုးမႈ 
ingestion မ်  ခ်ျခငး္ 
inhibition center တားျမစ္မႈစငတ္ာ 
inhalation ႐ွိွသသြင္းျခငး္ 
inherit အေမြဆက္ခံသည ္
inheritance အေမြဆက္ခံျခင္း 
innate behavior ေမြးရာပါ အျပ အမ ူ
inorganic compound ဇ ဝမူလ မဟိုတေ္သာ ျဒပ္ေပါင္း 
insect အင္းဆက္ပ ိုး 
insecticide(s) ေပါင္းသတ္ေဆး(မ်ား) 
insectivorous plant ေပါင္းသတ္ပင ္
insert ထညဲ့္သြင္းသည ္
Inspect စံိုစမ္းစစ္ေဆးသည ္
inspiration ဉာဏ္ကြန္႔ျမသးမႈ 
instinct ပင္က ို အသ စ တ ္
insulin အငဆ္ူလင ္
interaction အျပနအ္လနွ္အက်  းျပ မႈ 
interbreed(ing) မ်  းစပ္ျခင္း 
Intercellular fluid ဆမလ္အတြင္း႐ွိွ  အရည ္
interference ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း 
interferon အငတ္ာဖ႐ွိြန ္
internal development အတြင္းပ ိုငး္ ဖြံ႕ၿဖ  းမႈ 
internal fertilization အတြင္းပ ိုငး္ သေႏၶစပ္ျခင္း 
internally အတြင္းပ ိုငး္ဆ ိုငရ္ာ 
interneuron အာ႐ွိံိုေၾကာအခ်ငး္ခ်င္း ပ ို႔ေဆာင္ေပးေသာ အာ႐ွိံိုေၾကာ 
interphase ဆမလ္သသံရာအတြင္း႐ွိွ  အဆငဲ့္ 
interspecific competition မတသူညဲ့္မ်  း႐ွိ ိုးမ်ား ယဉွ္ၿပ  ငမ္ႈ 
intestinal juice အူအတြင္းမ ွအစာေခ်အရည္ 
intestine အ ူ
intracellular digestion ဆမလ္အတြင္း အစာေခ်မႈ 
introduce မ တဆ္ကသ္ည ္
intron အငထ္႐ွိြန ္
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invasion က်သးေက်ာ္ျခင္း 
invasive species က်သးေက်ာ္သညဲ့္ မ်  းစ တ္မ်ား 
inversion ေျပာင္းျပန္လိုပျ္ခင္း 
invertebrate ေက်ာ႐ွိ ိုးမမဲ့ တ ရစာၦန္ 
investigation စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
involuntary muscle ထ န္းခ် ပ္မႈမမဲ့ ၾကြကသ္ား 
involve(ing) ပါဝင(္ေသာ) 
iodine အ ိုင္အ ိုဒင္း 
ion အ ိုင္းယြန္း 
ionic bond အ ိုငယ္ြန္းနစ ္ခ် တဆ္ကမ္ႈ 
iron သ ံ
irradiation ဓာတ္ေရာင္ျခည္သငဲ့္မႈ 
irritability စ တဆ္ ိုးမာနဆ္ ိုးျဖစ္မႈ 
islet of Langerhans မိုန္႔ခ်  အ တအ္တြင္း႐ွိွ  ဆမလ ္
isolated သ းသန္႔ျပ ထားေသာ 
isotonic solution စ မ္ဲ့ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈဖ အားတသူညဲ့္ အရည ္
isotope အ ိုငဆ္ ိုတိုပ ္

J J 
jellyfish ဂ်ယလ္ ငါး 
joint အဆစ ္
juvenile hormone လူပ်  /အပ်  ေပါက ္ေဟာ္မိုန္း 

K K 
karyotype ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းမ်ား စစ္ေဆးမႈ 
karyotyping ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းမ်ား စစ္ေဆးျခငး္ 
kelp forest ေရေအာက္ေဂဟစနစ ္
keratin ကယ္ရာတင ္
kernels ကာနယ္စ ္
kidney ေက်ာကက္ပ ္
kinetic energy အေ႐ွိြ႕စြမ္းအင ္
kingdom(s) ေလာက(မ်ား) 
Klinefelter’s syndrome ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းအ တစ္္ အပ ိုပါေသာ ေရာဂါစို (ခလ ိုင္ဖယ္လတ္ာ 

လကၡဏာစို) 
knee joint ဒူးဆစ ္
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knee-jerk reflex ခါးဆစ္အတြင္းေက်ာ႐ွိ ိုးမက ို စစ္ေဆးရန ္ဒူးက ိုေခါက၍္ 
အလ ိုအေလ်ာကတ္ိုံ႔ျပန္မႈႈက ိုၾကညဲ့္ျခင္း 

knowledge ဗဟိုသိုတ 

L L 
labor အလိုပ္သမား 
laboratory ဓာတ္ခြမခန္း 
labyrinth ဝကၤပါ 
lack မ႐ွိွ ေသာ 
lactase လက္ေတဲ့စ ္
lacteal အူသ မ္ထမ႐ွိွ  ျပန္ရည္ေၾကာစနစ္ 
lactic acid လက္တစအ္ကဆ္စ ္
lactose လက္တ ို႔စ္ 
ladybug ေလဒ ဘတ ္ပ ိုးေတာင္မာ 
lake ေရကန ္
Lamarckism လကၡဏာမ်ား လကဆ္ငဲ့္ကမ္းျခင္း 
lamella အ႐ွိ ိုးက ိုဖိုံးထားေသာ အလႊာပါး 
lancet ခြမစ တ္ဓားငယ ္
landfill ဖ ို႔ေျမ 
large intestine အူမႀက း 
larva ပ ိုးေလာကလ္နး္ 
larynx ေလျပြန ္
latitude လတၲ က်  
law of dominance လႊမ္းမ ိုးမႈ ဥပေဒသ 
law of independent assortment သ းျခားျဖစ္ေသာ အမ်  းမ်  းေသာ ပစၥည္းစိုတ ို႔၏ ဥပေဒသ 
law of segregation ခြမျခားမႈ ဥပေဒသ 
law of use and disuse အသံိုးျပ မႈႏွငဲ့္ အသံိုးမျပ မႈ ဥပေဒသ 
laxative ဝမ္းႏႈတ္ေဆး 
layering အထပ္အထပ္ျပ လိုပ္ျခင္း 
loop of Henle ေက်ာကက္ပအ္တြင္း႐ွိွ  ယူပံိုစံျပြန ္
leaf sheath သစ္႐ွိြကအ္႐ွိြက ္
leaflet လက္ကမး္စာေစာင ္
leaks ယ ိုစ မဲ့္မႈ 
learning သငယ္ူေနသည ္
least အနည္းဆံိုး 
legume ပမေတာငဲ့္႐ွိွည္ပမ 
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leguminous plant ပမေတာငဲ့္႐ွိွည္သ းသညဲ့္ အပင ္
lens မွန္ဘ လူး 
leopard က်ားသစ ္
leucine လူစင္း 
leukemia ေသြးကငဆ္ာတစ္မ်  း (လကူ းမ းယား) 
leukocyte ေသြးဥျဖသတစ္မ်  း (လကူ ိုဆ ိုက)္ 
lichen(s) သစက္ပ္ေမွာ္(မ်ား) 
life cycle ဘဝ သသံရာ 
lifespan ဘဝသကတ္မး္ 
ligament အ႐ွိြတ ္
light microscope အလင္းအသံိုးျပ  အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
light-dependent reaction အလင္းက ိုမွ ခ ိုေသာ ဓာတျ္ပ မႈ 
lily လ လ ပန္း 
limestone ထံိုးေက်ာက ္
limit ကန္႔သတမ္ႈ 
limiting factor(s) ကန္႔သတထ္ားေသာ အခ်က(္မ်ား) 
limiting nutrient ကန္႔သတထ္ားေသာ အစာအာဟာရ 
litmus paper လစတ္မတ္စက သ 
linked gene ခ် တဆ္က္ေနသညဲ့္ မ်  းဗ ဇ 
lipase လ ိုက္ေပဲ့စ ္
lipid အဆ  
lipid bilayer လစ္ပစ ္ႏွစ္ထပအ္လႊာ 
lithosphere ေက်ာကသ္ားအလႊာ 
liver အသညး္ 
livestock ၿခံေမြးတ ရစာၦန္ 
lizard ပိုတသ္င ္
lobster ပိုစြန္ထိုတ ္
lock ေလာဲ့ခ္ခ်သည ္
lockjaw ေမးခ ိုင ္
locomotion လႈပ္႐ွိွားသြားလာမႈ 
log မွတတ္မ္း 
logging မွတတ္မ္းယထူားသည ္
logistic growth လူဥ းေရ တ ိုးတက္ႏႈန္း 
longitudinal muscle ေဒါငလ္ ိုကၾ္ကြကသ္ား 
louse သန္း 
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lubricating oil ေခ်ာဆ  
luminescent ေတာက္ပေသာ 
lung အဆိုတ ္
Luteinizing hormone (LH) လတူ ႏ ိုင္းဇင္း ေဟာ္မိုန္း (LH) 
lymph ျပန္ရည္ 
lymph gland ျပန္ရည္ဂလင္း 
lymph node ျပန္ရည္အထံိုး 
lymph vessel ျပန္ရည္ေၾကာ 
lymphatic system ျပန္ရည္ေၾကာစနစ ္
lymphocyte ေသြးျဖသဥ 
lysosome လ ိုငဆ္ ိုဇိုမ္း 

M  
macroevolution အႀက းစားဆငဲ့္ကမျဖစ္စဥ ္
macromolecule ေမာ္လ က်သးအႀက း 
maggot ေလာက ္
magnification အႀက းခ်မ႕ျခင္း 
maintaining ထ န္းသ မ္းျခင္း 
malaria ငွက္ဖ်ား 
malathion မာလာသ ယြန္ ပ ိုးသတ္ေဆး 
malfunction ေဆာင္႐ွိြက္မႈမမွနက္န္ျခငး္ 
malignant ကငဆ္ာ 
malnutrition အာဟာရမျပည္ဲ့ဝျခင္း 
maltase ေမာလ္ေတဲ့စ ္
maltose မမလတ္ ို႔စ္ 
mammal(s) ႏ ို႔တ ိုက္သတၲဝါ(မ်ား) 
mammary gland ႏ ို႔ဂလငး္ 
manage စ မံသည ္
manageable စ မံႏ ိုင္ေသာ 
mane လညဆ္ံေမြး 
manipulated (independent) variable ဖန္တ းျပ လိုပထ္ားေသာ (သ းျခားျဖစေ္သာ) က န္း႐ွိွင ္
manufacturing ထိုတ္လိုပျ္ခင္း 
marine ေရေန 
marine biome ေရေနဇ ဝမ်ား 
marrow ခ်ဉဆ္  
marsupial မာဆူပ ရယ္မ်  းစ ပ ္
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mass ျဒပ္ထို 
mass extinction အႀက းအက်ယ ္တ နေ္ကာျခင္း 
mass number ျဒပ္ထိုနံပါတ ္
mate မ တလ္ ိုကသ္ည ္
material ပစၥည္း 
maternal immunity မ ခင္ထံမ ွက ိုယခ္ံအား 
melting အရည္ေပ်ာ္ျခင္း 
measles ဝကသ္က ္
measurement အတ ိုင္းအတာ 
mechanism စက္မႈစနစ ္
medulla oblongata ဥ းေႏွာက္႐ွိွ  အစ တ္အပ ိုင္း (မဒါလာ ေအာဲ့ဘ္လြန္းေဂးတာ) 
meiosis ဆမလ္ကြမျခင္း 
melanin မယလ္နင ္ 
melanocyte cell ေရာင္ျခယ္ဆမလ ္
melt(ing) ေပ်ာ္(သည)္ 
membrane အေျမ းပါး 
Mendelism မန္ဒယအ္ယူဝါဒ 
meninges ဥ းေႏွာက္အေျမ းပါး 
meningitis ဥ းေႏ ာက္အေျမ းေရာင္ျခငး္ 
meniscus တစ္ဖက္ခ်  င္ဲ့ၿပ း တစ္ဖကခ္ံိုးေနေသာ 
menopause ေသြးဆံိုးျခင္း 
menstrual cycle ရာသ စက္ဝနး္ 
menstruation ရာသ ပနး္ပြငဲ့္ခ် န ္
mention ေဖာ္ျပသည ္
mesentery အူေဘးပတလ္ည ္ခ် တထ္ားေသာတစ္႐ွိသွး 
mesoderm သားေလာငး္၏ ကနဥ း အလယ္အလႊာ (မ ဆ ိုဒါမး္) 
mesophyll မ ဆ ိုဖ းလ ္
mesophyte မ ဆ ိုဖ ိုက ္
messenger RNA (mRNA) သတင္းပ ို႔ အာအန္ေအ (mRNA) 
metabolic ဇ ဝျဖစ္စဉႏွ္ငဲ့ဆ္ ိုင္ေသာ 
metabolic waste ဇ ဝျဖစ္စဉ ္စြန္႔ထိုတ္မႈ 
metabolism ဇ ဝျဖစ္စဉ ္
metal သတ   
metamorphic rock အသြင္ေျပာငး္ေက်ာက ္
metaphase ဆမလ္ကြမသညဲ့္ ဒိုတ ယအဆငဲ့္ 
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metastasis ကငဆ္ာဆမလမ္်ား အျခားေနရာသ ို႔ ပ်ံ႕ပြားျခငး္ 
method နည္းလမ္း 
methylene blue မ သ ိုငလ္င္း ဘလးူ 
metric ruler မကထ္ရစ္ေပတ ံ
metric system မကထ္ရစ္စနစ ္
microbe(s) အဏိုဇ ဝ ပ ိုးမႊား(မ်ား) 
microclimate ကန္႔သတထ္ားသညဲ့္ေနရာ၏ အေျခအေန 
micro dissection အေသးစား ခြမစ တ္မႈ 
microfilament အလြန္ေသးငယ္ေသာ အမွ်င ္
micrometer မ ိုက္ခ႐ွိ ိုမ တာ 
micronucleus မ ိုက္ခ႐ွိ ိုႏူကလ းရပ္စ ္
microorganism အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဇ ဝ႐ွိိုပ ္
microscope အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
microscopic အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာႏွငဲ့္ ဆ ိုငေ္သာ 
microtubule အလြန္ေသးငယ္ေသာ ျပြန ္
midbrain ဥ းေႏွာက္အလယ္ပ ိုငး္ 
migration ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္းျခငး္ 
milk ႏ ို႔ 
milk tooth ကနဥ းေပါက္သညဲ့္သြား 
milligram မ လ ဂရမ ္
milliliter မ လ လစတ္ာ 
millimeter မ လ မ တာ 
mimicry တို၍င ိုသ ံ
mineral သတ  ဓာတ ္
mitochondria မ ိုကတ္ ိုခြန္ဒရ ယား 
mitochondrion မ ိုကတ္ ိုခြန္ဒရ ယြန ္
mitosis ဆမလ္ကြမျခင္း 
mitotic cell division ထပတ္ူည ဆမလထ္ြက္ေစသညဲ့္ ဆမလက္ြမျခငး္ 
mixture ေရာစပ္ျခင္း 
model ပံိုစံ 
modification ျပ ျပင္မြမး္မံျခငး္ 
molar အံသြား 
mold မ ႈ 
molecular ေမာ္လ က် ဆ ိုငရ္ာ 
molecular formula ေမာ္လ က်သးပံိုေသနည္း 
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molecule(s) ေမာ္လ က်သး(မ်ား) 
Mollusca ခ႐ွိို 
mollusk ခ႐ွိိုမ်  း 
Monera မ ိုန ရာ 
monocotyledon ေစဲ့႐ွိြကတ္စ္ခိုတညး္ပါေသာ 
monocycle ဘ းတစ္ခိုတည္းပါေသာ 
monohybrid cross အမ်  းတူျဖငဲ့္မ်  းစပသ္ညဲ့္ ဇယား 
monomer အျခားအလားတူေမာ္လ က်သးႏွင္ဲ့ ေပါင္းႏ ိုင္သည္ဲ့ 

ေမာ္လ က်သးတစ္ခို 
monoploid ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္း တစ္စံိုတည္းပါေသာ 
monosaccharide မ ိုႏ ိုဆက္ခ႐ွိ ိုဒ ္
monoxide မ ိုေနာကဆ္ ိုဒ ္
morphine ေမာ္ဖင္း 
morphology ႐ွိိုပ္သြင္သ႑ာန ္
mortality အေသအေပ်ာက ္
morula ေမာ္႐ွိူလာ 
mosaic အရာဝတ  မ်  းစံိုက ို ဖြမ႕စပ၍္သ႐ွိိုပ္ေဖာ္ထားပံို 
mosquito ျခင ္
moss(es) ေရည   
moth ပ ိုးဖလ ံ
motile လႈပ္႐ွိွားႏ ိုင္ေသာ 
motility လႈပ္႐ွိွားမႈ 
motor nerve လႈပ္႐ွိွားမႈႏွငဲ့္ဆ ိုင္ေသာ အာ႐ွိံိုေၾကာ 
motor neuron လႈပ္႐ွိွားမႈႏွငဲ့္ဆ ိုင္ေသာ ႏူ႐ွိြန ္
movement လႈပ္႐ွိွားမႈ 
mucous membrane အခၽြမအေျမ း 
mucus အခၽြမ 
multicellular ဆမလ္မ်ားစြာပါေသာ 
multiple allele(s) အယေ္လးမ်ားစြာ 
multiple birth အႀက မ္မ်ားစြာ ေမြးဖြားမႈ 
multiple-gene inheritance ေျမာကမ္်ားစြာေသာ မ်  း႐ွိို းဗ ဇ ဆက္ခံမႈ 
multiple ေျမာကမ္်ားစြာေသာ 
multiply ေျမ ာကသ္ည ္
mumps ပါးခ် တ ္
muscle ၾကြက္သား 
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muscle contraction ၾကြက္သားက်ံ ႕မႈ 
muscle fatigue ၾကြက္သား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ 
muscular ၾကြက္သားႏွငဲ့္ဆ ိုင္ေသာ 
muscular system ၾကြက္သား စနစ္ 
mushroom မ ႈ 
mussel ေယာကသ္ြား 
mutagen သေႏၶေျပာင္းေစေသာ ပစၥည္း 
mutagenic agent သေႏၶေျပာင္းေစေသာ ပစၥည္း 
mutant သေႏၶေျပာင္းသတၲဝါ 
mutate(d) သေႏၶေျပာင္း(ထားေသာ) 
mutation သေႏၶေျပာင္းျခင္း 
mutualism ႏွစ္ဥ းႏွစ္ဖက ္
mycelia မ ႈ၏ဇ ဝလိုပ္ငန္းစဉလ္ိုပသ္ညဲ့္အပ ိုင္း 
mycelium မ ႈ၏ဇ ဝလိုပ္ငန္းစဉလ္ိုပသ္ညဲ့္အပ ိုင္းမ်ား 
myelin sheath မ ိုင္လငအ္လႊာ 
myofibril မ ိုင္ယ ိုဖ ိုငဘ္ရ း 
myopia မ ိုင္ယ ိုပ းရား 

N  
narcotic drug မူးယစေ္စေသာ ေဆးဝါး 
nasal cavity ႏွာေခါင္းေပါက ္
natural immunity သဘာဝ က ိုယ္ခအံား 
natural selection သဘာဝ ေ႐ွိြးခ်ယ္မႈ 
naturally သဘာဝ အတ ိုင္း 
nature and nurture controversy သဘာဝႏွငဲ့္ ျပ စိုပ်  းေထာငမ္ႈ အျငင္းပြားစရာ 
nearby အန းတစ္ဝ ိုက ္
nearsightedness အေဝးမႈန ္
nectar ဝတ္မႈန ္
negative feedback အျပ သေဘာမေဆာငေ္သာ တိုံဲ့ျပနအ္ႀကံျပ ခ်က ္
negative အႏိုတ္သဘာဝ 
nematode တိုတ္ေကာင ္
nephron ေက်ာကက္ပ္၏ပင္မယူနစ ္
nerve အာ႐ွိံိုေၾကာ 
nerve cell (neuron) အာ႐ွိံိုေၾကာဆမလ ္(ႏူယြန္) 
nerve cord အာ႐ွိံိုေၾကာမ 
nerve fiber အာ႐ွိံိုေၾကာမွ်င ္
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nerve impulse အာ႐ွိံိုေၾကာ လႈံ႕ေဆာ္မႈ 
nerve net အာ႐ွိံိုေၾကာ ကြန္ရက ္
nervous system အာ႐ွိံိုေၾကာ စနစ္ 
neural plate အာ႐ွိံိုေၾကာစနစ္၏ အဓ ကဖြံ႕ၿဖ  းမႈစနစ ္
neurohormone (neurotransmitter) ႏူ႐ွိ ိုေဟာ္မိုန္း (အာ႐ွိံိုေၾကာအတြင္း လံႈ႕ေဆာ္မႈက ို ေပးပ ို႔မႈမ်ား) 
neuromuscular junction အာ႐ွိံိုေၾကာႏွငဲ့္ၾကြကသ္ားဆံိုခ်က ္
neuron အာ႐ွိံိုေၾကာဆမလ ္
neurotransmitter အာ႐ွိံိုေၾကာအတြင္း လံႈ႕ေဆာ္မႈက ို ေပးပ ို႔မႈမ်ား 
neutral ဘက္မလ ိုက္ေသာ 
neutralization ဓာတ္ျပယ္ျခင္း 
neutron ႏ်သထ႐ွိြန ္
niche(s) နံရံဂလ ိုငေ္ပါက ္
nicotine နစ္က ိုတင္း 
night blindness ညဘက္မျမင္ရျခင္း 
nitrification အမ ိုးန းယားျဒပေ္ပါင္းမ်ားက ို ဓာတတ္ ိုး၍ 

ႏ ိုကထ္႐ွိ ိုက္ျဖစလ္ာေအာင္ျပ ျခင္း 
nitrifying bacteria ႏ ိုကထ္႐ွိ ိုက္ျဖစလ္ာေအာင္ျပ ေပးသညဲ့္ ဘကတ္ းရ းယား 
nitrogen cycle ႏ ိုကထ္႐ွိ ိုဂ်ငသ္သံရာ 
nitrogen fixation ႏ ိုကထ္႐ွိ ိုဂ်ငက္ ို အမ ိုးန းယားေျပာင္းျခင္း 
nitrogen-fixing bacteria အမ ိုးန းယားေျပာင္းသညဲ့္ ဘကတ္ းရ းယား 
nitrogenous ႏ ိုကထ္႐ွိ ိုဂ်ငႏွ္ငဲ့္ဆ ိုင္ေသာ 
nitrogenous waste ႏ ိုကထ္႐ွိ ိုဂ်ငႏွ္ငဲ့္ဆ ိုကေ္သာ စြန္႔ထိုတ္မႈ 
nocturnal ညမွက်က္စားေသာ 
node အဖိုငယ ္
nodule အဖို 
noise pollution ဆူညသံံျဖငဲ့္ ညစ္ညမ္းမႈ 
non-communicable မကူးစက္ႏ ိုင္ေသာ 
nondisjunction ဆမလ္ကြမခ် နတ္ြင္ မွန္ကနစ္ြာမကြမႏ ိုင္ျခင ္
no placental mammal အခ်င္းျဖငဲ့္ေမြးျခင္းမဟိုတ္ေသာ ႏ ို႔တ ိုကသ္တဝၲါမ်ား 
nonrenewable resources ျပန္လညအ္သစ္ျပ လိုပမ္ရႏ ိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား 
nonvascular plant အစာေရေၾကာမပါေသာ အပင ္
noradrenaline ေနာ္အဒရ နာလင္း 
nostril ႏွာေခါင္း 
notochord သားေလာငး္ဘဝ႐ွိွ  အ႐ွိ ိုးေပ်ာဲ့ 
nourish အာဟာရျဖစ္ေစသည ္
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nuclear fuel အႏိုျမသေလာင္စာ 
nuclear membrane (envelope) ႏူကလ းရားအေျမ း (စာအ တ)္ 
nuclei ႏူကလ း႐ွိ ိုငး္ 
nucleic acids ႏူကလ းရစ ္အကဆ္စ ္
nucleoli ႏူကလ အ ိုလ ိုင ္
nucleolus ႏူကလ အ ိုလပ္စ ္
nucleotide ႏူကလ အ ိုတ ိုဒ ္
nurture ျပ စိုေစာငဲ့္ေ႐ွိွာက္သည ္
numerous ေျမာကမ္်ားစြာေသာ 
nutrient(s) အစာအာဟာရ(မ်ား) 
nutrition အာဟာရ 
nutritional အာဟာရျပညဲ့္ဝေသာ 
nymph ပ ိုးတံိုးလံိုး 

O  
objective ရည္မွန္းခ်က ္
observation ေလဲ့လာျခငး္ 
observe ေလဲ့လာသည ္
obtain ရယသူည ္
occasionally အခါအားေလ်ာ္စြာ 
occur ျဖစ္ေပၚသည ္
octopus ေရဘဝမ 
ocular အျမငအ္ာ႐ွိံိုဆ ိုင္ရာ 
official တရားဝင ္
offset ခိုႏွ မ္သည္ 
offspring အေကာင္ေပါက ္
olfaction ဂႏၶာ႐ွိံို 
olfactory bulb ဂႏၶာ႐ွိံိုဖို 
olfactory cell ဂႏၶာ႐ွိံိုဆမလ ္
omnivore အစံိုစား သတၲဝါ 
oncogene ကငဆ္ာျဖစ္ေစေသာမ်  းဗ ဇ 
one gene-one polypeptide hypothesis မ်  းဗ ဇတစ္ခို- ပ ိုလ ပကတ္ ိုဒတ္စ္ခို အယူအဆ 
ontogeny ဇ ဝ႐ွိိုပ္တစ္ခိုျဖစ္ေပၚဖြံ႕ၿဖ  းမႈ 
oocyst သားေလာငး္အ တ ္
oocyte ဥအ မအ္တြင္း ဥမျဖစ္ခင္ဆမလမ္ကြမမ  ဆမလ ္
oogenesis ဥျဖစ္ေပၚလာျခင္း 
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open circulatory system ပ တ္မထားေသာ ေသြးလွညဲ့္ပတ္မႈ စနစ္ 
operon မ်  း႐ွိ ိုးဗ ဇအစိုပါဝင္ေသာ ဗ ဇ႐ွိိုပ္ဒ အန္ေအ၏ လိုပ္ေဆာင္မႈယူနစ ္
opinion ထင္ျ္ငခ္ က ္
opium ဘ န္း 
opossum အေပါဲ့ဆမ ္သားပ ိုက္ေကာငင္ယတ္စ္မ်  း 
opportunity အခြငဲ့္အလမ္း 
optic nerve အျမငအ္ာ႐ွိံိုေၾကာ 
optical microscope အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
optimum အေကာင္းဆံိုး 
order အစ အစဥ ္
organ က ိုယ္အဂၤါ 
organ system က ိုယ္အဂၤါ စနစ္ 
organelle(s) ေအာ္ဂန္နယ(္မ်ား) 
organic ေအာ္ဂင္နစ္၊ သက္႐ွိွ ဆ ိုင္ရာ 
organic acid ဇ ဝမူလအက္ဆစ ္
organic compound ေအာ္ဂင္နစ္ဓာတ္ေပါငး္ 
organism ဇ ဝ႐ွိိုပ္ 
osmosis တစဘ္ကသ္တ္စ မ္ဲ့ဝင္ျခင္း 
osmotic potential စ မ္ဲ့ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔ႏ ိုင္ေခ် 
osmotic pressure စ မ္ဲ့ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔ေသာ ဖ အား 
ossification အ႐ွိ ိုးျဖစ္တညမ္ႈ 
osteoarthritis အ႐ွိ ိုးအဆစ္ေရာင္ျခင္း 
osteoblast အ႐ွိ ိုးျဖစ္ဆမလ္မ်ား 
osteocyte အ႐ွိ ိုးပ်ကဆ္မလ္မ်ား 
osteology အ႐ွိ ိုးျဖစ္ေပၚမႈေဗဒ 
osteoporosis အ႐ွိ ိုးပြျခင္း 
outbreeding န းစပ္မႈမ႐ွိွ ေသာ မ ဘမ်ားမ ွေပါက္ဖြားျခငး္ 
ova ဥ 
ovaries ဥအ မ္မ်ား 
ovary သားဥအ မ ္
overall အားလံိုး 
overfishing အလြန္အကၽြံငါးဖမ္းျခင္း 
overgraze အလြန္အကၽြံစားက်ကသ္ံိုးစြမမႈ 
overproduction အလြန္အကၽြထံိုတ္လိုပ္မႈ 
oviduct ဥျပြန ္
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oviparity ဥဥျခင္း 
oviparous ဥဥေသာ 
ovulation သားဥေၾကြျခင္း 
ovule အမမ်  းဆမလ္ပါေသာ ဥအ မ၏္အစ တ္အပ ိုင္း 
ovum သားဥ 
oxidation ဓာတတ္ ိုးသည္၊ ေအာကဆ္ ဒ ိုက္ျဖစ္ျခင္း 
oxygen consumption ေအာက္စ ဂ်ငသ္ံိုးစြမျခင္း 
oxygen cycle ေအာက္စ ဂ်ငသ္သံရာ 
oxygen-carbon dioxide cycle ေအာက္စ ဂ်င-္ကာဗြနဒ္ ိုင္ေအာကဆ္ ိုဒ ္သသံရာ 
oxyhemoglobin ေအာက္စ ေဟမ ိုဂလ ိုဘင ္
oyster ကမာ 
ozone အ ိုဇိုန္းလႊာ 
ozone layer အ ိုဇိုန္းအလႊာ 
ozone shield 
 

အ ိုဇိုန္းအကာ 
 

P  
pacemaker ႏွလံိုးခိုန္စက ္
paired တြမခ် တထ္ားေသာ 
Paleozoic ပလ ႐ွိ ိုဇ ိုးရစ ္
palisade mesophyll ပလ ဆ တမ္ ဆ ိုဖ းလ ္
pancreas မိုန္႔ခ်  အ တ ္
pancreatic duct မိုန္႔ခ်  အ တ္ျပြန ္
pancreatic juice မိုန္႔ခ်  အ တအ္ရည ္
paramecium ေရခ်  ေနဆမလတ္စလ္ံိုးတည္း႐ွိွ  သတၲဝါ 
parasite ကပ္ပါးေကာင ္
parasitic relationship ကပ္ပါးဆက္ႏႊယ္မႈ 
parasitism ကပ္ပါးကပ္ျခင္း 
parasympathetic nervous system (PNS) ဆင္ပါသကတ္စ ္အာ႐ွိံိုေၾကာစနစ္က ို ထ န္းည  ေပးေသာ စနစ္ 

(PNS) 
parathyroid hormone ပါရာသ ိုင္း႐ွိြ  က္ေဟာ္မိုန္း 
parent cell မ ဘဆမလ ္
parent generation မ ဘမထွိုတ္လိုပ္ျခင္း 
parental care မ ဘေစာငဲ့္ေ႐ွိွာက္မႈ 
parietal lobe ေနာက္ေစဲ့အဖို 
parrot ၾကက္တေူ႐ွိြး 
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Parthenogenesis သဘာဝအတ ိုငး္လ င္မမဲ့ မ်  းပြားျခင္း 
partial တစ္စ တတ္စ္ပ ိုင္း 
particular အတ အက်ျဖစေ္သာ 
passive immunity က ိုယ္တ ိုငထ္ံမထွြက္ျခငး္မဟိုတ္ေသာ ကို ယ္ခအံား 
passive transport က ိုယ္တ ိုငျ္ပ လိုပ္ျခငး္မဟိုတေ္သာ သယယ္ူမႈ 
pasteurization အပူေပး၍ပ ိုးသတ္ျခင္း 
patella ခံိုညင္း႐ွိ ိုး 
pathogen(s) ေရာဂါပ ိုးမႊား(မ်ား) 
pathogenic ေရာဂါျဖစေ္စေသာ 
peat ေျမေဆြးစ ိုင ္
pedigree မ်  း႐ွိ ိုးစဉဆ္ကက္ ိုျပေသာ  
pedigree chart မ်  း႐ွိ ိုးစဉဆ္ကက္ ိုျပေသာ တရားဝင္မတွတ္မ္း 
peer review အခ်င္းခ်င္းျပနလ္ည္သံိုးသပမ္ႈ 
pellagra ဗ ိုကတ္ာမငဘ္ သရ းခ်  ႕တမဲ့မႈေရာဂါ 
pelvis တင္ပါးဆံို 
penicillin ပန္န ဆ လင ္
penis ေယာက်္ားလ ငအ္ဂၤါ 
pepsin ပက္ပဆ္င ္
peptic ulcer အစာအ မ္အနာ 
peptidase ပက္ပတ္ ိုက္ေဒဲ့စ ္
peptide bond ပက္ပတ္ ိုက္ခ် တဆ္က္မႈ 
percentage ရာခ ိုင္ႏႈန္း 
perennial ႏွစ္ႏွစ္ခံပင္ 
perform လိုပ္ေဆာငသ္ည ္
pericardium ႏွလံိုးအကာအေျမ း 
period ကာလ 
peripheral nervous system ပင္မမဟိုတ္ေသာ အာ႐ွိံိုေၾကာစနစ ္
peristalsis အူမ်ားလႈပ႐္ွိွားမႈ 
permafrost ဝင္႐ွိ ိုးစြန္းေဒသ ေအးခမေနေသာ ေျမလႊာ 
permeable စ မဲ့ဝ္င္ႏ ိုင္ေသာ 
permit ခြငဲ့္ျပ သည ္
perspiration အေငြ႕ပ်ံျခင္း 
pest အဖ်က္ပ ိုးမႊား 
pesticide(s) ပ ိုးသတ္ေဆး(မ်ား) 
petal ပြငဲ့္ခ်ပ ္
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petri dish ဖန္ခြက္ျပား 
petrifaction ေက်ာကအ္ျဖစသ္ ို႔ ႐ွိိုပ္ေျပာင္းသြားျခင္း 
pH indicator pH ညႊန္ျပစက ္
pH scale pH အတ ိုငး္အတာ 
phagocyte ဝါးၿမ  ေသာဆမလ ္
phagocytosis ဝါးၿမ  ျခင္း 
pharynx အစာျပြန ္
phase contrast microscope အဆငဲ့္ႏ ႈင္းယွဉ ္အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
phenol ဖ ေနာလ ္
phenotype ဇ ဝ႐ွိိုပ္၏ ဗ ဇပစၥည္းႏွငဲ့ ္ပတဝ္န္းက်င္အတိုံဲ့အလွညဲ့္ 

မွရ႐ွိွ လာေသာ ဝ ေသသမ်ား 
phenylalanine ဖ ႏ ိုင္းအယလ္နင္း 
phenylketonuria(PKU) ဖ ႏ ိုင္းက တ ိုယရူ းယား (PKU) 
pheromone ဖ ႐ွိ ိုမိုန္း 
phloem ဖလ ိုရမ ္
phosphate ေဖာဲ့စ္ဖ တ ္
phospholipid ေဖာဲ့စ္ဖ ိုလစ္ပစ္ 
phosphorus ေဖာဲ့စ္ဖရပ္စ္ 
phosphorylation ဇ ဝမူလျဒပ္ေပါင္းသ ို႔ ေဖာဲ့စ္ဖ တေ္ပါင္းထညဲ့သ္ညဲ့္ 

ဇ ဝဓာတိုျဖစ္စဉ ္
photic zone ေနေရာင္ျခည္ရ႐ွွိ ေသာ သမိုဒၵရာမ်က္ႏွာျပင ္
photolysis အလင္းထညဲ့္ၿဖ  ခြမျခင္း 
photon ဖြန္တြန္ 
photosynthesis အလင္းေရာင္စြမ္းအင္ျဖငဲ့္ အစာခ်ကလ္ိုပျ္ခင္း 
phototropism အပင္ႏွငဲ့္သတၲဝါတ ို႔ အလင္းက ိုတိုံဲ့ျပန္မႈ 
phylum အမ်  းအစား 
physical ႐ွိိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ 
physiology ဇ ဝကမၼေဗဒ 
physiotherapy အေၾကာအဆစတ္ ို႔ လႈပ႐္ွိွားေစၿပ းကိုသျခင္း 
phytoplankton သမိုဒၵရာအတြင္း႐ွိွ  အဓ ကပါဝင္မႈ 
pigment ေရာင္ျခယ ္
pill ေဆးလံိုး 
pimple ဝက္ၿခ ံ
pineal ပ န ရယ္ဂလငး္ 
pineal body ပ န ရယ ္ပစၥည္း 
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pinocytosis ဆမလ္အတြင္းသ ို႔ အရညထ္ ိုးထညဲ့္ျခင္း 
pioneer ေ႐ွိွ႕ေဆာငသ္ ူ
pioneer species ေ႐ွိွ႕ေဆာငသ္ ူမ်  းစ တ္မ်ား 
pistil ပန္းပြင့္႐ွားွမ အ္္ မ းပြားအဂၤါ 
pituitary dwarfism ပစ္တ်သရ ထရ ေၾကာငဲ့္ အရပ္ပိုရျခင္း 
pituitary gland ပစ္တ်သရ ထရ  ဂလငး္ 
placenta အခ်င္း 
placental mammal အခ်င္းျဖငဲ့္ေမြးေသာ ႏ ို႔တ ိုကသ္တၲဝါ 
placental membranes အခ်င္းက ိုအိုပထ္ားသညဲ့္ အေျမ ၚ 
plague ပလ ပ္ေရာဂါ 
plankton ပလနတ္ြန္ 
plant အပင ္
plasma ေသြးရည္ၾကည ္
plasma membrane ေသြးရည္အေျမ းပါး 
plasmid ပလတ္စ္မစ ္
plasmolysis ေရဓာတခ္မ္းေျခာက၍္ အပင၏္ပ႐ွိ ိုတ ိုဘလတ္စဆ္မလမ္်ား 

သ ပသ္ည္းျခင္း 
plastid ေရာင္ျခယ/္အစာပါေသာ အပင္ဆမလ္၏ ဆ ိုငတ္ ိုပလာဇမတ္ြင္း႐ွိ ွ 

ဇ ဝ႐ွိိုပ္ေသးမ်ား 
platelet ေသြးဥမႊား 
Platyhelminthes တိုတ္ျပားေကာင ္
pleura အဆိုတက္ ိုအိုပ္ထားသညဲ့္အလႊာ 
pleural cavity အဆိုတအ္တြင္းပ ိုငး္အေခါင္း 
plexus ႐ွိႈပ္ေထြးမႈ 
pneumonia အဆိုတအ္ေအးမ ျခင္း 
poaching သတၲဝါမ်ားက ို ဥပေဒမမဲ့ ဖမ္းဆ း။ တ ိုက္ခို က္ျခင္း 
point mutation တစ္ခ်ကဘ္မ သေႏၶေျပာင္းျခင္း 
poisonous အဆ ပ္ပါဝင္ေသာ 
polar zone ပ ိုလာေဒသ 
pole ဝင္႐ွိ ိုး 
polio အေၾကာေသေရာဂါ 
pollen grain ဝတ္မႈနအ္မႈန္မ်ား 
pollen tube ဝတ္မႈန္ျပြန ္
pollination ဝတ္မႈနက္ူးျခင္း 
pollutant ညစ္ညမ္းေစေသာ ပစၥည္း 



Living Environment Glossary - High School Level 
 

NYS Statewide Language RBERN    50 

ENGLISH BURMESE 

pollution ညစ္ညမ္းမႈ 
polygenic မ်  းဗ ဇမ်ားစြာႏွငဲ့္ ဆက္ႏႊယ္ႏ ိုင္ေသာ 
polygenic traits လကၡဏာမ်ား 
polymer ပ ိုလ မာ 
polymerase chain reaction(PCR) ဒ အန္ေအအပ ိုင္းအစမ်ား ပြားလာေစျခင္း (PCR) 
polymorphism ႏွစ္ခို သ ို႔မဟိုတ ္၎ထကပ္ ိုေသာ လံိုးဝကြမျပားသညဲ့္ 

႐ွိိုပ္သ႑ာန္ျဖစလ္ာျခငး္ 
polyp အလံိုး 
polypeptide ပ ိုလ ပကတ္ ိုဒ ္
polyploidy ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္း အစံိုမ်ားစြာပါေသာ 
polysaccharide ပ ိုလ ဆကခ္႐ွိ ိုဒ ္
pond ကန ္
population လူဥ းေရ 
population density လူဥ းေရ ထူထပ္မႈ 
population genetics လူဥ းေရ မ်  း႐ွိ ိုးဗ ဇဆ ိုင္ရာ 
positive feedback အျပ သေဘာ တိုံဲ့ျပန္အႀကံျပ ခ်က ္
posterior အေနာကဘ္က ္
potential အလားအလာ႐ွိွ ေသာ 
pouched mammal အ တပ္ါသညဲ့္ ႏ ို႔တ ိုက္သတၲဝါ 
precipitation အနညက္်ျခငး္ 
predation တ ိုက္ခ ိုကစ္ားေသာက္ျခငး္ 
predator သားရမ 
predator-prey relationship တ ိုက္ခို က္သ-ူသားေကာင ္ဆက္ႏႊယ္မႈ 
predatory တ ိုက္ခ ိုကေ္သာ 
predict ႀကမ တင္္ွနး္ဆသည ္
prediction ႀကမ တင္မွနး္ဆမႈ 
pregnancy က ိုယ္ဝန ္
premature birth လမေစဲ့ ေမြးဖြားျခငး္ 
prepare ျပင္ဆငသ္ည ္
present-day လက္႐ွိွ ေန႔ 
preserve ထ န္းသ မ္းထားသည ္
prevent ကာကြယသ္ည ္
prevention ကာကြယျ္ခင္း 
prey သားေကာင ္
primarily အဓ ကအားျဖငဲ့္ 
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primary consumer ပင္မ သံိုးစြမသ ူ
primary productivity ပင္မ ထိုတလ္ိုပမ္ႈ 
primary root ပင္မ အျမစ ္
primary succession အဓ က ဆကခ္ံျခင္း 
primate အဆငဲ့္အျမငဲ့္ဆံိုး ႏ ို႔တ ိုကသ္တၲဝါ (ပ႐ွိ ိုင္းမ တ)္ 
probability ျဖစ္ႏ ိုင္ေခ် 
procedure လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္း 
process လိုပ္ငနး္စဥ ္
producer ထိုတ္လိုပသ္ ူ
product ထိုတ္ကိုန ္
progesterone ပ႐ွိ ိုဂ်က္စတိုန္း 
prohibit တားျမစ္ထားသည ္
prokaryote ပ႐ွိ ိုကာ႐ွိိုပ ္
promoter တြန္းအားေပးေသာအရာ 
property ဂိုဏ္သတၲ  
prophase ဆမလ္ကြမျခင္းအဆငဲ့္ 
proportion အခ်  း 
proposal အဆ ိုျပ လႊာ 
prostaglandin ပ႐ွိ ိုစတာဂလကဒ္င ္
prostate gland ဆ းႀက တ္ဂလင္း 
protease ပ႐ွိ ိုတ ေရ႕စ ္
protect ကာကြယသ္ည ္
protein ပ႐ွိ ိုတ နး္ 
prothrombin ေသြးခမျခင္းတြင္ ပါသညဲ့္ဓာတ ္(ပ႐ွိ ိုသ႐ွိြန္ဘင)္ 
proton ပ႐ွိ ိုတြန္ 
protoplasm ပ႐ွိ ိုတ ိုပလဇမ ္
protozoan ဆမလ္တစခ္ို႐ွိွ သညဲ့္ ဇ ဝ႐ွိိုပ္ (ပ႐ွိ ိုတ ိုဇိုနး္) 
provide(d) ေပးထား(ေသာ) 
pseudopod လႈပ္႐ွိွားရန္ႏွငဲ့္ စားရန ္ေျခေခ်ာင္းတိုမ်ားထိုတသ္ညဲ့္ ဇ ဝ႐ွိိုပ ္
psychosis ပင္က ိုယ္စ႐ွိ ိုက္ေပ်ာကသ္ြားသညဲ့္ ျပင္းထန္စ တ္ေဝဒနာ 
ptyalin တ ိုင္ရာလင ္
puberty ပ်  ေဖာ္ဝင္ခ် န ္
pulmonary artery အဆိုတ္ႏွငဲ့္ဆ ိုင္ေသာ ေသြးလႊတ္ေၾကာ 
pulmonary circulation အဆိုတ္ႏွငဲ့္ဆ ိုင္ေသာ ေသြးလွညဲ့္ပတ္မႈ 
pulmonary vein အဆိုတ္ႏွငဲ့္ဆ ိုင္ေသာ ေသြးျပန္ေၾကာ 
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pulp အႏွစ ္
pulse ေသြးခိုန္ႏႈန္း 
punctuated equilibrium အေျပာငး္အလမမ႐ွိွ ေသာ ကာလ႐ွိွည္အၾကား 

ေျပာင္းလမမႈအခ ိုက္အတန္႔မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း 
pupa ပ ိုးတံိုးလံိုး 
pupil သူငယ္အ မ ္
pure သန္႔စင္ေသာ 
pure dominant သန္႔စင္သညဲ့္ လႊမ္းမ ိုးမႈ 
pure recessive သန္႔စင္သညဲ့္ လက္ခံမႈ 
purine ပ်သရင္း 
purple ခရမ္းေရာင ္
pus ျပည ္
pyloric sphincter ပ ိုင္ေလာရစ ္႐ွိံႈ႕ၾကြကသ္ား 
pyramid ပ ရမစ္ 
pyramid of biomass ဇ ဝထို ပ ရမစ္ 
pyramid of energy စြမ္းအင ္ပ ရမစ္ 
pyrimidine ပ ိုင္ရ မ ဒင္း 
pyruvic acid ပ ိုင္႐ူွိးဗစ္အကဆ္စ္ 

Q  
qualitative အရညအ္ေသြးဆ ိုင္ရာ 
quality အေရအေသြး 
quantitative ပမာဏဆ ိုင္ရာ 
quarantine သ းသန္႔ခြမထားသည ္
quinine ကြ ႏ ိုင္း 
quotation ကမိုးကားခ က ္

R  
radial symmetry အလယ္ဗဟ ိုမ ွေခါက္႐ွိ ိုးည မႈ 
radiant energy ျဖာထြက ္စြမ္းအင ္
radiation ေရာင္ျခည္ျဖာျခင္း 
radiation ေရာင္ျခည္ျဖာျခင္း 
radicle ျမစ္ေလာင္း 
radioactive ေရဒ ယ ိုသတၲ ၾကြေသာ 
radioactive dating ေရဒ ယ ိုသတ  ၾကြမႈက ို အေျခခံၿပ း သက္တမ္းတြကျ္ခင္း 
radioactive element ေရဒ ယ ိုသတၲ ၾကြေသာ ပစၥည္း 
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radio-carbon method ေရဒ ယ ို-ကာဗြန္ နည္းလမး္ 
radiotherapy ေရဒ ယ ိုသတၲ ျဖငဲ့္ ေရာဂါကိုသမႈ 
radius အခ်င္းဝက ္
ragweed ေဒစ မ်  းႏြယ္ပင ္
random က်ပနး္ 
rapidly အလ်င္အျမန ္
reabsorption ျပန္လညစ္ိုပ္ယျူခင္း 
reactant ဓာတက္ူပစၥည္း 
reaction rate ဓာတ္ျပ ႏႈန္း 
recently မၾကာေသမ က 
receptacle ထညဲ့္စရာ 
receptor လက္ခံသ ူ
receptor molecule(s) လက္ခံသေူမာ္လ က်သး(မ်ား) 
recessive လက္ခံသ ူ
recessive gene လက္ခံသညဲ့္ မ်  းဗ ဇ 
recombinant DNA ျပန္လညေ္ပါင္းစည္းေပးသညဲ့္ ဒ အန္ေအ 
recombination ျပန္လညေ္ပါင္းစည္းမႈ 
recombination gamete ျပန္လညေ္ပါင္းစည္းေပးေသာ ဂမ  
record ကူးယသူည ္
recover ျပန္ေကာင္းလာသည ္
rectum စအ ို 
recycle ျပန္လညအ္သံိုးျပ သည ္
recycling ျပန္လညအ္သံိုးျပ ျခင္း 
red blood cell ေသြးန ဥ 
red corpuscle (red blood cell) ေသြးန ဥ (ေသြးန ဥ) 
reduced ေလွ်ာဲ့ထားသည ္
reduction ဓာတ္ေလ်ာဲ့ျခင္း 
reduction division (meiosis) ေလွ်ာဲ့ခ် ဆမလ္ကြမျခင္း (မ ယ ိုးစစ္) 
reflex အလ ိုအေလ်ာကတ္ိုံ႔ျပန္မႈ 
reflex arc အလ ိုအေလ်ာကတ္ိုံ႔ျပန္မႈ အာ႐ွိံိုေၾကာလမး္ေၾကာင္း 
reflex center အလ ိုအေလ်ာကတ္ိုံ႔ျပန္မႈ စင္တာ 
reforestation သစ္ေတာျပနလ္ညထ္ နး္သ မး္မႈ 
refractory period လႈံ႕ေဆာ္မႈက ို မတိုံ႔ျပန္ေတာဲ့ေသာကာလ 
refute ေခ်ပသည ္
regeneration အသစ္ျပနလ္ည္ေပၚထြက္ျခင္း 
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regular ပံိုမွန္ 
regulated စည္းကမ္းျဖငဲ့္ ထ န္းထားေသာ 
regulation စည္းကမ္း 
related ဆက္ႏႊယ္ေသာ 
relationship ဆက္ဆံေရး 
relative dating ယခငအ္ျဖစအ္ပ်က္မ်ားက ို ႏႈ င္းယဉွ္ရက္တြက္ခ်က္ျခင္း 
release လႊတ္သည ္
reliable ယံိုၾကည္ရေသာ 
rely on ယံိုၾကည္သည ္
remain က်န္႐ွိွ သည ္
remote ေဝးလေံသာ 
renal artery ေက်ာကက္ပ ္ေသြးလႊတ္ေၾကာ 
renal circulation ေက်ာကက္ပ ္ေသြးလွညဲ့္ပတ္မႈ 
renal portal vein ေက်ာကက္ပ ္ေသြးျပန္ေၾကာမ 
renal vein ေက်ာကက္ပ ္ေသြးျပန္ေၾကာ 
renewable ျပန္လညအ္သစ္ျပ လိုပႏ္ ိုင္ေသာ 
renewable resource(s) ျပန္လညအ္သစ္ျပ လိုပရ္ႏ ိုင္ေသာ ရင္းျမစ(္မ်ား) 
rennin ရန္နင္ 
replicate ပြားသည ္
replication ပြားမ်ားျခင္း 
represent က ိုယ္စားျပ သည ္
reproduce ျပန္လညထ္ိုတလ္ိုပသ္ည ္
reproduction ျပန္လညထ္ိုတလ္ိုပ္ျခငး္ 
reproductive isolation သ းသန္႔ျပ လိုပ ္မ်  းပြားျခင္း 
reptile တြားသြားသတၲဝါ 
require လ ိုအပ္ေသာ 
research plan သိုေတသန အစ အစဉ ္
researcher သိုေတသနျပ သ ူ
resemble ဆငတ္ူေသာ 
residue အၾကြင္းအက်န ္
resistance ခိုခံအား 
resource(s) ရင္းျမစ(္မ်ား) 
resources management ရင္းျမစ ္စ မံခန္႔ခြမမႈ 
respiration အသက္႐ွိသွျခငး္ 
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respiratory chain ဓာတတ္ ိုးဓာတ္ေလ်ာဲ့ျခင္းျဖငဲ့္ 
အ လကထ္႐ွိြနသ္ယယ္ူပ ို႔ေဆာင္သညဲ့္ အတြမ 

respiratory surface အသက္႐ွိသွသညဲ့္ မ်က္ႏွာျပင ္
respiratory tract အသက္႐ွိသွ လမ္းေၾကာင္း 
response တို႔ံျပန္္ႈ 
resting potential ႏူ႐ွိြန္တစခ္ို ၿင မ္ေနသညဲ့္အခ် န္ 
resting stage (interphase) ဆမလ္ကြမသညဲ့္အခ် န ္ၾကားကာလ (အငတ္ာေဖဲ့စ)္ 
restriction enzyme ကန္႔သတ ္အင္ဇ ိုင္း 
result ရလဒ ္
reticulum ရကတ္ ကလူမ ္အတြန္႔အေခါက ္
retina မ်က္ေၾကာလႊာ 
retrovirus ရ ထ႐ွိ ိုဗ ိုငး္ရပ္စ ္
Rh negative blood Rh အႏိုတ္ေသြး 
Rh positive blood Rh အေပါင္းေသြး 
Rhesus factor (Rh factor) ရ းစပ္စ ္ဖကတ္ာ (Rh ဖကတ္ာ) 
rheumatic fever အဆစ္အျမစ္ေရာငရ္မ္းက ိုက၍္ အဖ်ားတက္ျခငး္ 
rheumatoid arthritis အဆစ္အျမစ္ေရာငရ္မ္းက ိုကခ္မသညဲ့္ ေရာဂါ 
rhizoid ႐ွိ ိုင္ဇြ  ဒ ္
rhizome ႐ွိ ိုင္ဇိုမ္း 
rib နံ႐ွိ ိုး 
rib cage နံ႐ွိ ိုးအ မ ္
riboflavin ႐ွိ ိုင္ဘ ိုဖေလဗင ္
ribonucleic acid (RNA) ႐ွိ ိုင္ဘ ိုနယကူလ ရစအ္ကဆ္စ္၊ အာရ္အန္ေအ (RNA) 
ribose ႐ွိ ိုင္ဘ ို႔စ္ 
ribosomal RNA ႐ွိ ိုင္ဘ ိုဆ ိုမယ ္အာအန္ေအ 
ribosome(s) ႐ွိ ိုင္ဘ ိုဇိုမး္(မ်ား) 
rickets အ႐ွိ ိုးေပ်ာဲ့နာ 
ringing အူေနေသာ 
ringworm ေပြး 
rip ဆိုတ္ၿဖမသည ္
ripped ဆိုတ္ၿဖမထားေသာ 
risk အႏၲရာယ ္
RNA polymerase အာအန္ေအ ပ ိုလ မာေရ႕စ ္
roach ေရခ်  ငါးငယ ္တစ္မ်  း/ ပ ိုးဟပ ္
Rocky mountain spotted fever ေရာဂါပ ိုး႐ွိွ သညဲ့္ မႊားက ိုကသ္ျဖငဲ့္ အဖ်ားတက္ျခင္း 
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rodent က ိုက္ျဖတ္သတၲဝါ 
root အျမစ ္
root hair အျမစ္ေမြး 
root module အျမစ္ေမာ္ဂ်သး 
root pressure အျမစ္ဖ အား 
rotation of crops အႏံွပင္မ်ား လွညဲ့္ျခင္း 
roughage အစာၾကမ္း 
roundworm သံေကာင ္
routine ပံိုမွန္ 
rubella ခ်  ကသ္ ိုး 
rudimentary organ အေျခခ ံအဂၤါ 
ruminant စားၿမံ ႕ျပနတ္ ရစာၦန္ 
runner အေျပးသမား 

  



Living Environment Glossary - High School Level 
 

NYS Statewide Language RBERN    57 

S  
Sabin vaccine ေသာက္ရေသာ ပ ိုလ ယ ိုကာကြယ္ေဆး 
saccharide ဆက္ခ႐ွိ ိုဒ ္
saccharin ဆက္ခရင ္
salamander ေရပိုတသ္င ္
saline ဆားငန ္
salinity ဆားဓာတ ္
saliva တံေထြး 
salivary amylase တံေတြးထမ႐ွွိ  အမ ိုင္ေလဲ့စ ္
salivary gland တံေတြး ဂလငး္ 
Salk vaccine ထ ိုးရေသာ ပ ိုလ ယ ိုကာကြယေ္ဆး 
salmon ဆယ္လ္မြန ္
salmonella ဆယ္လ္မြန္နမလား 
salt marsh ဆားင ံစ မ္ဲ့ေျမ 
salt water ဆားငေံရ 
sample နမူနာ 
sand သမ 
sandy soil သမထူေသာေျမဆ  
sanitary သန္႔႐ွိွင္းေရး 
sap သစ္ရည္ 
saprophyte အေဆြးေပၚေပါကသ္ညဲ့္ အပင ္
saturated fats ျပညဲ့္ဝဆ  
scale အတ ိုင္းအတာ 
scallop ခံိုးေကာင ္
scarcity ႐ွိွားပါးမႈ 
scavenger သန္႔႐ွိွင္းေရးသမား 
schizophrenia စ တက္စဉဲ့္ကလ်ားေရာဂါ 
Schwann’s cell မ ိုင္လငအ္လႊာထိုတသ္ညဲ့္ ဆမလ ္(႐ွိွဝမ္းဆမလ)္ 
science သ ပၸံပညာ 
scientific method သ ပၸံနည္းက် ေဆာင္႐ွိြက္မႈ 
scientific theory သ ပၸံနည္းက် သေဘာတရား 
scientist သ ပၸံပညာ႐ွိွင ္
scion မ်  းဆက ္
sclera မ်က္ျဖသသား 
sclereid ဆခမလာရစ ္(ဆခလာရင္ခ ိုငမ္ာဆမလ ္မ်  းကြမ) 
sclerosis အသားမွ်င ္ခက္မာသြားျခင္း 
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scorpion ကင္းၿမ းေကာက ္
scrotum ကပ္ပယအ္ တ ္
scurvy ဗ ိုကတ္ာမင္စ ခ်  ႕တမဲ့ေသာေရာဂါ (စကာဗ ) 
sea anemone ေရေန အန မ ိုန  သတၲဝါ 
sea cucumber ေရေန ကကူမ္းဘား သတၲဝါ 
sea urchin ေရေန ဆူးေတာငႏွ္ငဲ့္ သတဝၲါ 
seal ပင္လယ္ဖ် ံ
sebaceous gland အဆ ထြက္ေသာ ဂလငး္ 
sebum အဆ  
second filial generation ဒိုတ ယ မ်  းဆက ္
secondary consumer ဒိုတ ယ သံိုးစြမသ ူ
secondary mycelium ဒိုတ ယ မ ႈ၏ဇ ဝလိုပ္ငနး္စဉလ္ိုပသ္ညဲ့္အပ ိုင္းမ်ား 
secondary sexual characteristics ဒိုတ ယ လ ငလ္ကၡဏာမ်ား 
secondary succession ဒိုတ ယ ဆက္ခံျခငး္ 
secretin ဆ ခရ တင ္
secretion ထိုတ္လႊတ္မႈ 
sedimentary strata အနညက္်အလႊာ 
seed အေစဲ့ 
seed dispersal အေစဲ့ပ်႕ံႏံွ႔ျခင္း 
seep out စ မဲ့္ထြကသ္ည ္
segment မ်ဥ္းပ ိုငး္ 
segregation ခြမျခားမႈ 
selection ေ႐ွိြးခ်ယ္မႈ 
selective breeding ေ႐ွိြးခ်ယက္ာ မ်  းစပ္ေပါက္ဖြားလာျခင္း 
selective permeability ေ႐ွိြးခ်ယက္ာ စ မဲ့ဝ္င္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ 
selective permeable membrane ေ႐ွိြးခ်ယက္ာ စ မဲ့ဝ္င္ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစေသာ အေျမ း 
self-fertilization က ိုယ္တ ိုင ္သေႏၶစပ္ျခင္း 
self-pollination က ိုယ္တ ိုင ္ဝတ္မႈနက္ူးျခင္း 
semen သိုက ္
semicircular canal နားအတြင္းပ ိုင္း ဂလ ိုင ္
semicircular valve နားအတြင္းပ ိုင္း အဆ ို႔႐ွိွင္ 
seminal vesicle သိုက္ဂလင္း 
seminiferous tubule သိုက္လႊတ္ျပြန ္
semipermeable membrane တစ္စ တတ္စ္ပ ိုင္း စ မဲ့ဝ္င္ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစေသာ အေျမ း 
sensitivity တိုံ႔ျပန္ႏ ိုင္မႈ 
sensitization တိုံ႔ျပန္ႏ ိုင္မႈ ႏ ိုးၾကားထကျ္မက္ေစျခင္း 
sensor အာ႐ွိံိုခံက ရ ယာ 
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sensory area အာ႐ွိံိုခံသညဲ့္ ေနရာ 
sensory nerve fiber အာ႐ွိံိုခံ အာ႐ွိံိုေၾကာမွ်င ္
sensory neuron အာ႐ွိံိုခံ ႏူ႐ွိြန ္
sensory receptor အာ႐ွိံိုခံမႈ လက္ခသံ ူ
separate ခြမျခားသည ္
septum အကန္႔ 
sequence(s) အစ အစဉ(္မ်ား) 
series အတြမမ်ား 
serum ေသြးရည္ၾကည ္
served as -အျဖစတ္ာဝနယ္သူည ္
sessile လႈပ၍္မရေသာ 
setup စနစ္ထညဲ့္သြင္းသည ္
sewage အညစအ္ေၾကး 
sex cell လ ငသ္ဘာဝ ဆမလ ္
sex chromosome လ င္္သဘာဝ ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္း 
sex hormone လ င္္သဘာဝ ေဟာ္မိုန္း 
sex organ လ ငအ္ဂၤါ 
sex-linkage inheritance လ င္္သဘာဝႏွငဲ့္ ခ် တ္ဆက္ေသာ ဆက္ခံမႈ 
sex-linked gene လ င္္သဘာဝႏွငဲ့္ ခ် တ္ဆက္ေသာ မ်  းဗ ဇ 
sex-linked trait လ င္္သဘာဝႏွငဲ့္ ခ် တ္ဆက္ေသာ လကၡဏာ 
sexual လ င္မႈဆ ိုင္ရာ 
sexual generation လ င္မႈဆ ိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚလာျခငး္ 
sexual maturity လ င္မႈဆ ိုင္ရာ ရင္ဲ့က်က္မႈ 
sexual reproduction လ င္မႈဆ ိုင္ရာ မ်  းပြားျခင္း 
sexually transmitted diseases လ င္မတွဆငဲ့္ ကူးစကတ္တေ္သာ ေရာဂါမ်ား 
shark ငါးမန္း 
shore ကမ္းေျခ 
shortsightedness အေဝးမႈန ္
shoulder joint ပိုခံိုးဆစ ္
shrub(s) ခ်ံ (မ်ား) 
Siamese twin ဆာမ းစ္အမႊာ 
sibling(s) ေမာင္ႏွမ(မ်ား) 
sickle cell ဆစက္ယဆ္မလ ္
sickle cell anemia ဆစက္ယဆ္မလ ္ေသြးအားနည္းေရာဂါ 
side effect ေဘးထြကဆ္ ိုးက်  း 
significance သ သ သာသာျဖစ္ျခငး္ 
simple microscope ႐ွိို း႐ွိွင္းေသာ အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
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simple reflex action ႐ွိ ိုး႐ွိွင္းေသာ အလ ိုအေလ်ာကတ္ိုံ႔ျပန္မႈ 
simple sugar (monosaccharide)  ႐ွိ ိုး႐ွိွင္းေသာ သၾကား (မ ိုႏ ိုဆက္ခ႐ွိ ိုဒ)္  
single circulation ေသြးလည္ပတ္မႈ တစ္ခိုတည္း 
single-gene trait မ်  းဗ ဇ တစ္ခိုတည္းေသာ လကၡဏာ 
Sino-atrial node (S-A node) ႏွလံိုးစခိုန္ေစသညဲ့္ အဖို (S-A node) 
sinus အေခါငး္ေပါက ္
siphon ကမဲ့ဝွက္သည ္
site တည္ေနရာ 
skeletal muscle အ႐ွိ ိုးၾကြက္သား 
skeletal system အ႐ွိ ိုးစနစ ္
skeleton အ႐ွိ ိုး 
sketch မူၾကမး္ 
skin အေရျပား 
skull ေခါင္းခြ ံ
sleeping sickness ကူးစက္ေရာဂါ႐ွိွ သညဲ့္ ယင္ေကာင္မတွဆငဲ့္ ျဖစ္ေသာေရာဂါ 
slide ေခ်ာသည ္
sludge ႐ွိႊ႕ံ 
small intestine အူသ မ ္
smallpox ေက်ာက္ေရာဂါ 
smog ႏွင္းမ းခ ိုး 
smooth muscle ႏူးညြတ္ၾကြကသ္ား 
sneezing reflex အလ ိုအေလ်ာကတ္ိုံ႔ျပန္မႈ 
soak စ မ္သည ္
soda ေဆာ္ဒါ 
sodium ဆ ိုဒ ယမ ္
sodium bicarbonate ဆ ိုဒ ယမ ္ဘ ိုငက္ာဗြန္န တ ္
sodium chloride ဆ ိုဒ ယမ ္ကလ ို႐ွိ ိုက ္
sodium ion ဆ ိုဒ ယမ ္အ ိုငး္ယငး္ 
soil ေျမႀက း 
soil conservation ေျမဆ  ထ န္းသ မ္းမႈ 
soil depletion ေျမဆ  ျပ န္းတ းမႈ 
soil erosion ေျမဆ  တ ိုက္စားမႈ 
solar energy ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင ္
solid bone အ႐ွိ ိုးမာ 
solute ေပ်ာ္ရည္ 
solution ေပ်ာ္ရည္ 
solvent ေပ်ာ္ဝင္ရည္ 
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somatic ခႏၶာက ိုယ္ႏွငဲ့္ဆ ိုငေ္သာ 
somatic cell ခႏၶာက ိုယ္ႏွငဲ့္ဆ ိုငေ္သာ ဆမလ ္
somatic nervous system ခႏၶာက ိုယ္ႏွငဲ့္ဆ ိုငေ္သာ အာ႐ွိံိုေၾကာစနစ ္
soot က်ပ္ခ ိုး 
sort မ်  းတူစိုသည ္
source အရင္းအျမစ ္
specialized အထးူျပ ထားေသာ 
speciation အသစ္ျဖစ္ေပၚျခငး္ 
species မ်  းစ တ ္
species diversity မ်  းစ တက္ြမျပားမႈ 
specific တ က်ေသာ 
specificity တ က်မႈ 
specimen ဓာတ္ခြမစစ္ေဆးရန ္နမူနာ 
spectacular ခမ္းနားႀက းက်ယ္ေသာ 
spectrum ေရာင္စဉ ္
sperm သိုက ္
sperm duct သိုက္ျပြန ္
sperm nuclei သိုက္ႏူကလ း႐ွိ ိုင္း 
spermatid မရငဲ့္က်က္ေသးေသာ အထ းလ ငဆ္ ိုင္ရာဆမလ ္
spermatocyte စပါမတ ိုဇ ိုးဝါး ျဖစ္စဉ္၏ ဒိုတ ယအဆငဲ့္ဆမလ ္
spermatogenesis ရငဲ့္က်င္ေသာ စပါမတ ိုဇ ိုးဝါး ထိုတ္လိုပမ္ႈျဖစ္စဉ ္
spermatophyte အေစဲ့မွေပါကသ္ညဲ့္အပင ္
sphincter ႐ွိံႈ႕ၾကြကသ္ား 
spike ဆူး 
spill လွ်ထံြကသ္ည ္
spinal column ေက်ာ႐ွိ ိုးတ ိုင ္
spinal cord ေက်ာ႐ွိ ိုး အာ႐ွိံိုေၾကာ 
spinal nerve ေက်ာ႐ွိ ိုးအာ႐ွိံိုေၾကာ 
spindle လြန္းပံို 
spindle fiber လြန္းပံိုအမွ်င ္
spleen သရက္႐ွိြက ္
splice ႀက  းခ်ညသ္ည ္
splits အကြမရာမ်ား 
sponge ေရျမ  ပ ္
sponge bone ပြစ စ အ႐ွိ ိုး 
spongy layer ပြစ စ အလႊာ 
spongy mesophyll ေရျမ  ပ္ပံို မ ဆ ိုဖ းလ ္
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spongy tissue ပြစ စ  တစ္႐ွိွသး 
spontaneous generation theory ဆက္တ ိုက ္ထိုတလ္ိုပ္ျခငး္ သေဘာတရား 
spontaneous mutation ဆက္တ ိုက ္သေႏၶေျပာင္းျခငး္ 
sporangium လ င္မမဲ့မ်  းမႈနထ္ိုတသ္ညဲ့္ ဖန္းပင ္
spore မ်  းမႈန ္
spore reproduction မ်  းမႈန္ျဖငဲ့္ မ်  းပြားျခင္း 
sporophyte generation စပ ို႐ွိ ိုဖ ိုက ္ထိုတလ္ိုပ္ျခင္း 
sporulation မ်  းမႈန္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း 
spot  အစက ္ 
sprain အဆစ္လြမသည ္
spray ျဖန္းပက္သည ္
sputum သလ ပ ္
square စတိုရနး္ 
squid ကင္းမြန ္
stability တည္ၿင မ္ႏ ိုင္စြမ္း 
stable တည္ၿင မ္ေသာ 
stain အစြန္းအထင္း 
staining အေရာင္စြန္းေသာ 
stalk ႐ွိ ိုးတ ံ
stamen ဝတဆ္ံဖ ို 
staminate flower ဝတဆ္ံဖ ို႐ွိွ ေသာ ပန္းပြငဲ့ ္
staphylococcus စတက္ဖလိုေကာဲ့ကပ္စ ္ဘကတ္ းရ းယား 
starch ကစ ဓာတ ္
starfish ၾကယ္ငါး 
statement ေဖာ္ျပခ်က ္
steady state ေျဖးေျဖးမွန္မွန ္အေျခအေန 
stem ပင္စည္ 
stereomicroscope ႏွစ္ဘက္ၾကညဲ့္ရေသာ အဏိုၾကညဲ့္က ရ ယာ 
stereoscope အန းအေဝးကြမျပားစြာ ႐ွိိုပ္လံိုးၾကြျမင္ရေအာင္လိုပထ္ားေသာ 

က ရ ယာ 
sterile ပ ိုးသတထ္ားေသာ 
sterility မ်  းကန္းျခင္း 
sterilization သားေၾကာျဖတျ္ခင္း/ ပ ိုးသတ္ျခငး္ 
sterilizing ပ ိုးသတထ္ားေသာ 
sternum ရင္ညြန္႔႐ွိ ိုး 
steroid စတ း႐ွိြ  က ္
stethoscope နားၾကပ ္
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stigma အမည္းစက ္
stimulate လႈံ႕ေဆာ္သည ္
stimuli လံႈ႕ေဆာ္မႈ 
stimulus လႈံ႕ေဆာ္မႈ 
stinging cell ခၽြန္ထက္ေသာဆမလ ္
stock ပင္ပြားကူးရန ္အသံိုးျပ ေသာ အခံပင္၊ မ်  းခံပင ္
stolon က ိုင္းကူးအပငဆ္က္ေပါက္ေစေသာ တြားသြားပင ္
stomach အစာအ မ ္
stomata (stoma) အ႐ွိြက/္ပင္စည္႐ွိွ  အေပါက္ေသးေသးေလး(မ်ား) 
stops ရပ္တန္႔မႈမ်ား 
storage သ ိုေလွာင္မႈ 
storage tissue သ ိုေလွာငသ္ညဲ့္ တစ္႐ွိသွး 
strains အဆစ္လြမျခင္းမ်ား 
strand ကမ္းနဖူး 
stream ေခ်ာင္းကေလး 
streptococcus စတရပတ္ ိုေကာဲ့ကပ္စ ္ဘကတ္ းရ းယား 
streptomycin စတရပတ္ ိုမ ိုငစ္င ္
striated muscle အမွ်င္ၾကြကသ္ား 
strip အေခ်ာငး္ 
strip cropping ေျမဆ တ ိုက္စားကာကြယ္ရန ္တစ္မ်  းစ  စ ိုက္ပ်  းျခင္း 
stroma မ်  းမႈနထ္ိုတသ္ညဲ့္ စထ႐ွိ ိုမာတစ္႐ွိသွး 
structural formula တည္ေဆာက္ပံို ပံိုေသနည္း 
structure ဖြမ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံို 
style ႐ွိ ိုးတ ံ
subsoil ေအာက္ခံေျမဆ လႊာ 
subspecies မ်  းစ တက္ြမမ်ား 
substance အရာဝတ   
substrate အခံပစၥည္း 
succession ဆက္ခံျခင္း 
sucker စိုပ္ယသူ ူ
sucrase စိုခေရ႕စ ္
sucrose ဆူးခ႐ွိ ိုစ္ဲ့ 
suction pressure စိုပ္ယသူညဲ့္ ဖ အား 
sulfa drug ဆာလဖာေဆး 
sulfur ဆာလဖာ 
sulfur dioxide ဆာလဖာဒ ိုင္ေအာကဆ္ ိုဒ ္
superior vena cava အေပၚေသြးျပန္ေၾကာမႀက း (စူပ းရ းယား ဗ နာေကဗာ) 
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surface tension မ်က္ႏွာျပင ္တငး္အား 
surgery ခြမစ တ္မႈ 
surrogate parent ေမြးစားမ ဘ 
surround ဝန္းရသံည ္
survival ႐ွိွင္သန္မႈ 
survival of the fittest အသငဲ့္ေတာ္ဆံိုး ႐ွိွင္သနမ္ႈ 
survive(d) ႐ွိွင္သန္ေသာ 
suspension ေပါေလာေပၚျခင္း 
sustainable use ေရ႐ွိွည္တည္တံဲ့ေသာ အသံိုးျပ မႈ 
suture ခ် ပ္႐ွိ ိုး 
swamp ႐ွိႊံ႕ညြန ္
sweet gland အခ်  ဂလငး္ 
swim-bladder ငါးက ိုယတ္ြင္း ေရေပၚေပၚေစသညဲ့္အ တ ္
symbiosis အတတူကြမွ တင္းေနထ ိုင္မႈ 
symbiotic အတတူကြမွ တင္းေနထ ိုင္ေသာ 
sympathetic အလ ိုအေလ်ာက ္
sympathetic nervous system အလ ိုအေလ်ာက္ေဆာင္႐ွိြကေ္နေသာ အာ႐ွိံိုေၾကာစနစ ္

(စင္ပါသကတ္စ ္အာ႐ွိံိုေၾကာစနစ)္ 
symptom လကၡဏာ 
synapse အာ႐ွိံိုေၾကာဆက ္
synthesis ျဖစ္ေပၚမႈ 
synthesize ဖန္တ းသည ္
synthetic circulation ဖန္တ းထားေသာ ေသြးလွညဲ့္ပတ္မႈ 
systole ႏွလံိုးၾကြကသ္ားည စခ္် န ္
systolic pressure ႏွလံိုးၾကြကသ္ားည စခ္် န ္ဖ အား 

T  
tadpole ဖားေလာင္း 
taiga ႏွင္းစြတ္ေတာ 
tail fin အၿမ းေတာင ္
tanker ေလာင္စာဆ သယသ္ညဲ့္ယာဉ္ 
tap root ေရေသာက္ျမစ ္
tapeworm တိုတ္ျပားေကာင ္
tar ကတ ရာ 
taste bud အရသာခံဖို 
taxonomy သက္႐ွိွ မ်ားက ို သ ပၸံနည္းက် မ်  းခြမပညာ 
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Tay-Sachs disease မ်  း႐ွိ ိုးဗ ဇဆ ိုင္ရာ ဥ းေႏွာကအ္တြင္း အဆ မ်ားစိုခမသညဲ့္ ေရာဂါ 
(ေတ-ဆက္ခ်္စ ္ေရာဂါ) 

technique နည္းလမ္း 
technology နည္းပညာ 
telophase ဆမလ္ကြမမႈ ေနာကဆ္ံိုးအဆငဲ့္ 
temperate deciduous forest အပူအေအးမွ်တေသာ ႐ွိြက္ျပတ္ေတာ 
temperate zone အပူအေအးမွ်တေသာ ေနရာ 
temperate inversion အပူအေအးမွ်တမႈ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ျခင္း 
template ပံိုစံ 
tend to ညႊတသ္ည ္
tendon အ႐ွိြတ ္
tentacle ျပည္ႀက းငါး၊ ေရဘဝမတ ို႔၏ လက္ေခ်ာင္း 
terminal bud ထ ပ္စြနး္အဖးူ 
termite ျခ 
terrace ေလကွားထစ္စ ိုက္ခငး္ 
terrestrial ကိုန္းေန 
terrestrial biome ကိုန္းေနဇ ဝ႐ွိိုပမ္်ား 
territory နယ္ေျမ 
test cross စမ္းသပ္မ်  းစပသ္ညဲ့္ ဇယား 
testis ေဝွးေစဲ့ 
testosterone တက္စတ ိုစတ ႐ွိိုန္း 
tetanus ေမးခ ိုင္ေရာဂါ 
tetrad ေလးခို 
tetraploid ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းေလးခိုပါေသာ 
thalassemia သာလာဆ းမ းယား 
theory သေဘာတရား 
theory of use and disuse အသံိုးျပ မႈႏွငဲ့္ အသံိုးမျပ မႈ သေဘာတရား 
therapy ကိုထံိုး 
thermal pollution အပထူိုတလ္ႊတ ္ညစ္ညမ္းမႈ 
thicker ပ ိုထူေသာ 
third-level consumer တတ ယအဆငဲ့္ သံိုးစြမသ ူ
thoracic duct ရင္ေခါင္းတြင္းျပြန ္
thorax ရင္ေခါင္း 
threshold ခံႏ ိုင္စြမ္း 
thrombin ေသြးခမေစသညဲ့္ပစၥည္း (သ႐ွိြန္ဘင)္ 
thromboplastin သ႐ွိြနဘ္ ိုပလတ္စတင ္
thrombosis ေသြးခမျခင္း 
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thrombus ေသြးခမလံိုး 
thymine သ ိုင္မငး္ 
thymus gland သ ိုင္းမတ္စဂ္လငး္ 
thyroid gland သ ိုင္း႐ွိြ  ကဂ္လငး္ 
thyroid-stimulating hormone (TSH) သ ိုင္း႐ွိြ  ကလ္ံႈ႕ေဆာင ္ေဟာ္မိုန္း (TSH) 
thyroxine သ ိုင္ေရာကဆ္င္း 
tibia ည   ႕သက်ညး္႐ွိ ိုး 
tissue culture တစ္႐ွိသွးအေကာင္ေဖာက္ျခငး္ 
tissue fluid တစ္႐ွိသွးအရည္ 
tissue(s) တစ္႐ွိသွး(မ်ား) 
tobacco ေဆး႐ွိြက္ႀက း 
ton တန ္
tongue rolling လွ်ာလ ပ္ျခင္း 
tonsil အာသ း 
tonsillitis အာသ းေရာငျ္ခင္း 
tooth decay သြားပ်ကစ္ းျခငး္ 
tooth root သြားအျမစ ္
toothpick သြားၾကားထ ိုးတ ံ
topsoil အေပၚယေံျမဆ လႊာ 
toxic အဆ ပ္အေတာက္ျဖစေ္စေသာ 
toxin(s) အဆ ပ္အေတာက(္မ်ား) 
trace element က ိုယ္ခႏၶာအတြက ္အနည္းငယ္မွ်သာလ ိုေသာ ဓာတ္ပစၥည္း 
trachea ေလျပြန ္
tracheophyte ထေရခ ႐ွိ ိုဖ ိုက ္ဖန္းပင ္
trade-off အေပးအယူလိုပ္သည ္
traffic အသြားအလာ 
trait(s) လကၡဏာ(မ်ား) 
transcription ကူးယူခ်က ္
transduction အသြင္းေျပာင္းျခငး္ 
transfer ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္းသည ္
transfer RNA (t RNA) လႊမေျပာငး္ အာအနေ္အ (t RNA) 
transformation ေျပာင္းလမျခငး္ 
transfusion ေသြးေသြင္းျခင္း 
transgenic မ်  းမတသူည္မွ မ်  းပြားယေူသာ 
translation ဘာသာျပန္ျခင္း 
transmission ကူးစက္ျခငး္ 
transmit ထိုတ္လႊတသ္ည ္
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transpiration သစ္ပင္မ်ားမ ွေရေငြ႔ပ်ံျခငး္ 
transpiration pull အ႐ွိြက္မွအေငြ႕ပ်ျံခင္း 
transplant အစားထ ိုးကိုသည ္
transport system သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္မႈ စနစ္ 
transverse colon ကန္႔လန္႔ျဖတ ္အူမ 
transverse section ကန္႔လတျ္ဖတ္ပ ိုင္း 
trauma ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာ 
treatment ကိုသမႈ 
treat ကိုသသည ္
trend အလားအလာ 
trial အၿမ း 
triceps ထ႐ွိြ  ငစ္ပ္ၾကြကသ္ားမ်ား 
trilobite ထရ လ ိုဘ ိုက ္
translocation ေနရာလႊမျခင္း 
triple-beam balance ခ် န္ခြငတ္စ္မ်  း 
triplet code သေကၤတသိုးံခိုပူးကိုဒ ္
triploid ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းသံိုးခိုပါေသာ 
trophic level ေဂဟစနစ္အတြင္း႐ွိွ  ပင္မစြမး္အငက္ ို အတူသံိုစြမသညဲ့္အဆငဲ့္ 
tropical rain forest အပူပ ိုင္းေဒသ မ ိုးသစ္ေတာ 
tropical zone အပူပ ိုင္းေဒသ 
tropism ျပင္ပလႈံ႕ေဆာ္မႈသ ို႔လွညဲ့္ျခင္း 
trypsin ထရစ္ပ္စင ္
tuber ဥျမစ္ေပါကပ္ြားေသာ 
tuberculosis အဆိုတ္နာေရာဂါ 
tubing ျပြန္တြင္ထည္ဲ့ျခင္း 
tubule ျပြန ္
tumor အသားပ ို 
tundra ေအာက္ေျမလႊာအၿမမေအးခမေနေသာ ဟင္းလင္းျပင ္
turbidity ေနာကက္် မႈ 
turgid ေနာကက္် ေနေသာ 
turgor pressure ေနာကက္် မႈ ဖ အား 
Turner’s syndrome ဝ ိုင္ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္းမပါျခင္းေၾကာငဲ့ျ္ဖစ္ေသာ ေရာဂါစို 
typhoid တ ိုက္ဖြ  က ္

U  
ulcer အနာ 
ulna တံေတာင္႐ွိ ိုး 
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ultracentrifuge အလြန္ျမန္ေသာစက္ဒလက ္
ultrafiltration အလြန္တ က်စြာစစထ္ိုတျ္ခင္း 
ultrasound ႏႈန္းလြန္အသလံႈ င္း 
ultraviolet light ခရမ္းလြန္ေရာငျ္ခည္အလငး္ 
umbilical cord ခ်က္ႀက  း 
umbilicus ခ်က ္
undergo ႀကံ ရသည ္
unicellular ဆမလ္တစခ္ိုတည္းပါေသာ 
universal recipient အားလံိုးထံမ ွလက္ခယံူႏ ိုင္သ ူ
unsaturated fats မျပညဲ့္ဝဆ  
uracil ယူရာစ း 
uranium ယူေရန ယမ ္
urban desert ၿမ  ႕ျပလြင္တ းေခါင ္
urbanization ၿမ  ႕ျပတည္ေထာင္ျခင္း 
urea ယူရ းယားဓာတ ္
urease ယူရ းေရ႕စ ္
ureter ဆ းျပြန ္
urethra ဆ းလမ္းေၾကာင္း 
uric acid ယူရစအ္က္ဆစ ္
urinary bladder ဆ းအ မ ္
urinary system ဆ းလမ္းေၾကာင္းစနစ ္
urine ဆ း 
uterine lining သားအ မ္နံရ ံ
uterus သားအ မ ္
utilize အသံိုးျပ သည ္

V  
vacant လြတ္ေနေသာ 
vaccinated ကာကြယေ္ဆးထ ိုးထားေသာ 
vaccination ကာကြယေ္ဆးထ ိုးျခင္း 
vaccine ကာကြယေ္ဆး 
vacuole(s) အရညအ္ တ(္မ်ား) 
vagina သားအ မလ္မ္းေၾကာင္း 
valid အက်ံ းဝငသ္ည ္
valine ဗယလ္ ိုင္း 
valuable တန္ဖ ိုး႐ွိွ ေသာ 
valve အဆ ို႔ 
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vane ရဟတ္ဒလက ္
variability ေျပာင္းလမတတ္ျခင္း 
variable ေျပာင္းလမႏ ိုင္ေသာ 
variable factor ေျပာင္းလမေသာ အခ်က ္
variation မူကြမ 
variegated leaf ေျပာကက္်ားအ႐ွိြက ္
variety အမ်  းျပားျခင္း 
various မ်ားစြာေသာ 
vas deferens ေဝွးေစဲ့မ ွသိုကသ္ယ္ေဆာငေ္သာျပြန ္(ဗာဲ့စ္ဒ ဖရန္စ)္ 
vascular bundle အစာေရေၾကာအဖြမ႕အစည္း 
vascular cylinder အစာေရေၾကာ ပင္မ 
vascular plant ခ် တဆ္က္တစ္႐ွိွသးမ်ားပါေသာ အပင ္
vascular ray အစာေရေၾကာအတြင္း စပိုတတ္ံကမဲ့သ ို႔ 

ထ ိုးထြက္ေနေသာဆမလ္မ်ား 
vascular system အစာေရေၾကာစနစ ္
vascular tissue အစာေရေၾကာတစ႐္ွိွသး 
vasoconstriction ေသြးေၾကာက်ဉ္းျခင္း 
vasodilation ေသြးေၾကာက်ယ္ျခင္း 
vasopressin ေသြးဖ အားျမငဲ့္ေစေသာေဆး 
vector ဗကတ္ာ 
vegetation သဘာဝေပါက္ပင ္
vegetative propagation အပင္မ်  းပြားျခင္း 
vein ေသြးျပန္ေၾကာ 
vena cava ေသြးျပန္ေၾကာမ 
venereal disease ကာလသားေရာဂါ 
venous flow ေသြးျပန္ေၾကာစ းဆငး္မႈ 
ventral ဝမ္းပ ိုင္း 
ventral blood vessel ဝမ္းပ ိုင္းေသြးေၾကာ 
ventral nerve cord အေ႐ွိွ႕ျခမ္း႐ွိွ  အာ႐ွိံိုေၾကာမ 
ventral root အေ႐ွိွ႕ျခမ္း႐ွိွ  အာ႐ွိံိုေၾကာအတက ္
ventricle ႏွလံိုးေသြးျပနထ္ိုတလ္ႊတ္ရာ ေအာက္ပ ိုင္းခန္းမ 
venule ေသြးျပန္ေၾကာေသးေသးကေလး 
Venus flytrap ဗ းနပ္စ္ေထာင္ေခ်ာက္ပင ္
vertebra(e) ေက်ာ႐ွိ ိုး(မ်ား) 
vertebral column ေက်ာ႐ွိ ိုးတ ိုင ္
vertebrate(s) ေက်ာ႐ွိ ိုး႐ွိွ သတဝၲါ(မ်ား) 
vesicle အရည္ၾကည္ဖို 
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vessel ေသြးေၾကာ 
vestiges အၾကြင္းအက်န ္
vestigial ငိုတတ္ ို 
vigorously ျပင္းျပငး္ထနထ္န ္
villi အူသ မ္နံရံ႐ွိွ  ႐ွိွည္ေမွ်ာေမွ်ာစိုပ္ယဆူမလမ္်ား 
villus အူသ မ္နံရံ႐ွိွ  ႐ွိွည္ေမွ်ာေမွ်ာစိုပ္ယဆူမလ ္
viral disease ဗ ိုင္းရပ္စ္ေၾကာငဲ့္ ျဖစ္ေသာေရာဂါ 
virus ဗ ိုင္းရပ္စ ္
viscera က ိုယ္တြင္းအဂၤါ 
visceral muscle က ိုယ္တြင္းအဂၤါ ၾကြကသ္ား 
visible spectrum ျမင္ရေသာ ေရာင္စဉ ္
vital အသက္႐ွိငွ္မႈအတြက ္အဓ ကက်ေသာ 
vital capacity အသက္ျပင္းျပငး္႐ွိႈ က္႐ွိွသၿပ းေနာက ္အဆိုတ္မ ွ

အျမငဲ့္ဆံိုးထိုတ္လႊတ္ႏ ိုင္မႈ ပမာဏ 
vitamin ဗ ိုကတ္ာမင ္
viviparous အေကာငလ္ ိုကေ္မြးေသာ 
vocal cords အသံႀက  းမ်ား 
volume ထိုထည ္
voluntary action သ ႐ွိွ ထ န္းခ် ပ္ႏ ိုင္ေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ်က ္
voluntary behavior သ ႐ွိွ ထ န္းခ် ပ္ႏ ိုင္ေသာ အျပ အမ ူ
voluntary muscle သ ႐ွိွ ထ န္းခ် ပ္ႏ ိုင္ေသာ ၾကြကသ္ား 
volunteer လိုပအ္ားေပး 

W  
waiting ေစာငဲ့္ေနသည ္
walnut သစ္ၾကားသ း 
warm-blooded ေသြးေႏြးေသာ 
warning coloration သတ ေပးခ်က ္အေရာင ္
waste အညစအ္ေၾကး 
water potential ေရစြမ္းရည ္
water vascular system ေရသယယ္ူပ ို႔ေဆာင္မႈ စနစ္ 
water-cycle ေရသသံရာ 
wavelength လႈ င္းအလ်ား 
wax layer ဖေယာငး္အလႊာ 
weasel ဖ်ံမ်  းရင္းသားစားသတၲဝါ တစ္မ်  း 
weather မ ိုးေလဝသ 
weathering မ ိုးေလဝသျပ လိုပ္ျခငး္ 
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web ပငဲ့္ကအူ မ ္
weed killer ေပါင္းသတ္ေဆး 
wetland စ မ္ဲ့ေျမအရပ္ 
wet-mount slide ေရစကထ္ညဲ့္ၾကညဲ့္ေသာ ဆလ ိုက္ျပား 
whale ေဝလငါး 
wheat ဂ်ံ ေစဲ့ 
white blood cell ေသြးျဖသဥ 
white corpuscle ေသြးျဖသဥ 
white matter ပင္မအာ႐ွိံိုေၾကာစနစ္၏ အဓ ကပစၥည္း 
whole blood ေသြးတစ္ခိုလံိုး 
whooping cough ၾကက္ည ာေခ်ာင္း 
wildlife conservation ေတာ႐ွိ ိုငး္သတၲဝါ ထ န္းသ မ္းမႈ 
wilt ည   းသည ္
wind break ေလကာ 
wind erosion ေလတ ိုကစ္ားျခင္း 
wind pollination ေလျဖငဲ့္ ဝတ္မႈနက္ူးျခင္း 
windpipe ေလျပြန ္
wingspan ေတာင္ပစံြန္းအကြာအေဝး 
within အတြင္း 
womb သားအ မ ္
woody fiber သစသ္ားမွ်င ္
woody stem သစသ္ားပငစ္ည္ 
woolly mammoth မ်  းသိုဉ္းသြားၿပ ျဖစ္ေသာ အေမြး႐ွိွညဆ္င္မ်  း 
worker bee လိုပသ္ားပ်ား 
worm သံေကာင ္

X  
xanthophyll ဇန္သ ိုဖ းလ ္
xanthoproteic test ႏ ိုကထ္ရစအ္ကဆ္စျ္ပင္းသံိုး၍ အရညတ္ြင္း 

ပ႐ွိ ိုတ နး္ေပ်ာ္ဝင္မႈက ို စမ္းသပ္ျခင္း (ဇန္သ ိုပ႐ွိ ိုတ းရစ ္စမ္းသပ္မႈ) 
X-chromosome အ တစ္-္ ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္း 
xylem အပင္၏ ေရပ ို႔စနစ္ 

Y  
Y-chromosome ဝ ိုင္- ခ႐ွိ ိုမ ိုဇိုမ္း 
yeast တေဆး 
yeast fermentation တေစးျဖငဲ့္ ကေစာ္ေဖာက္ျခငး္ 
yolk အႏွစ ္
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yolk sac သားေလာငး္အ တ ္

Z  
zonation အပင္ႏွငဲ့္သတၲဝါမ်ား သတ္မတွ္နယ္ေျမအလ ိုက ္

ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနထ ိုင္ျခင္း 
zooplankton ေရေျမာ ဇ ဝ႐ွိိုပ္မ  ် း 
zygote သားေလာငး္ 

 




