
Intermediate School Level 

G
lo

ss
ar

y Science 
Glossary 

English / Burmese

Translation of Science Terms 
Based on the Coursework for 
Science Grades 6 to 8.  

Word-for-word glossaries are used for 
testing accommodations for ELL/LEP 
students. 

Last Updated: December 2017

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 



 
 

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 
 

 

P-16 
Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education 

Office of Bilingual Education and World Languages 
http://www.emsc.nysed.gov/biling/ 

 

 
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK 

 

Regents of The University 
 

BETTY A. ROSA, Chancellor, B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D.  .................  Bronx 
T. ANDREW BROWN, Vice Chancellor,  B.A., J.D.  ...........................................................  Rochester 
ROGER TILLES, B.A., J.D.  .................................................................................................  Great Neck 
LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed.D. . ......................................................................  Beechhurst 
CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D. . ...........................................................................  Staten Island 
WADE S. NORWOOD, B.A.  ...............................................................................................  Rochester 
KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D.  ......................................................................  Brooklyn 
JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D.  .......................................................................................  New York 
JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D. ..............................................................................  Monticello 
JUDITH CHIN,  M.S. in Ed.  ...............................................................................................  Little Neck 
BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S. in Ed., M.S. in Ed.  ...........................................................  Morristown 
CATHERINE COLLINS, R.N., N.P., B.S., M.S. in Ed., Ed.D. ............................................  Buffalo 
JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., C.A.S.  .............................................................................  New Hempstead 
NAN EILEEN MEAD, B.A.  ................................................................................................  Manhattan 
ELIZABETH S. HAKANSON, A.S., M.S., C.A.S.  ................................................................  Syracuse 
LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D.  ...................................................................................  New York 
SUSAN W. MITTLER, B.S., M.S.  .......................................................................................  Ithaca 
 
 
Commissioner of Education and President of The University 
MARYELLEN ELIA 
 
Executive Deputy Commissioner 
ELIZABETH R. BERLIN 
 
 
The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, 
veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational 
programs, services and activities.  Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille, 
large print or audio tape, upon request.  Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the 
Department’s Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234.  

http://www.emsc.nysed.gov/biling/


Intermediate School Level Science Glossary 
 

NYS Statewide Language RBERN 
 

ENGLISH BURMESE 

A  
absorb စုပ္ယသူည ္
acceleration အ႐ွိ  န ္
acid rain အကစ္စ္  ုိုး 
action လုပ္ေဆာင္ခ်က ္
adapt လ ကု္ေလ်ာညီေထြ ႐ွိ  ေအာင ္ျပငဆ္ငသ္ည ္
adaptation ဆီေလ်ာ္ေအာင ္ျပင္ဆင္ျခငိ္ုး 
adjust က ကု္ညႇ သည္ 
adult အ႐ွိြယ္ေရာကသ္ ူ
advantage အာိုးသာခ်က ္
affect အက်  ိုးသက္ေရာကသ္ည ္
air ေလ 
air mass ေလျဒပ္ထ ု
air pressure ေလဖ အာိုး 
air resistance ေလခုခအံာိုး 
alternate တလ ည့္စီျဖစ္သည ္
alto တူရ ယာသ ံ
amount ပ ာဏ 
amphibian ကုန္ိုးေနေရေန သတၲဝါ 
amplitude လႊဲခြင္ 
analyze ခြဲျခာိုးစ တ္ျဖာသည ္
anatomy ခႏၶာေဗဒ 
ancestor ဘ ုိုးေဘိုးဘဘီင ္
ancient ေ႐ွိ ိုးကာလ 
anemometer ေလတ ုကန္ႈန္ိုးတ ုင္ိုးက ရ ယာ 
angle ေထာင့္ 
animal တ ရစာၦန္ 
Animalia တ ရ စာၦန္ေလာက 
antibiotic ပဋ ဇ ဝေဆိုး 
antibody က ယု္ခံစြ ္ိုးအာိုး ေသြိုးဆလဲ ္
appliance ေထာက္ပံ့ျခငိ္ုး 
apply အသံုိုးခ်သည ္
appropriate   န္ကန္ေသာ 
approximately အနီိုးစပဆ္ံုိုး 
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arrange စီစဥ္သည ္
artery ေသြိုးလႊတ္ေၾကာ 
arthropod အဆစ္ပါသည့္ သတၲဝါ 
asexual ေလအ တ ္
assemble စုေဝိုးေစသည ္
asteroid ၿဂ  ဟသ္  ္ၿဂ  ဟ ္ႊာိုး 
astronomer နကၡတ္ေဟာသ ူ
atmosphere ေလထ ု
atom အကတ္  ္
atomic number ေသြိုးအာိုးနည္ိုးျခငိ္ုး 
attract စြဲေဆာငသ္ည ္
automatic အလ အုေလ်ာက ္
available အ ီိုးဘာိုးေ႐ွိြ႕လ်ာိုး ႈ 
axis ဝင္႐ွိ ိုုး 

B  
bacteria အ  ုင္ႏ ု အုပ္စ ု
balance ဟန္ခ်က ္
balanced forces ဟန္ခ်ကထ္ န္ိုးအာိုး 
bar graph ဘာိုးပံုျပဂရပ ္
bare အက ကု္ခေဲပ်ာက္ေဆိုး 
barometer ေလဖ အာိုးတ ုင္ိုးက ရ ယာ 
battery ဘက္ထရ ီ
bed အ ပယ္ာ 
behavior အျပ အ  ူ
beneficial အက်  ိုးျပ ေသာ 
benefit အက်  ိုးအျ တ ္
best အေကာင္ိုးဆံုိုး 
big bang ဘစဘ္န ္
binary fission အရ 
biomass  ်  ိုးကြ ဲ်ာိုး ပ်ံႏ ံ႔ေပၚေပါက္လာျခင္ိုး 
bird င က ္
blink    တတ္ုတ ္  တတ္တု ္ျဖစသ္ည ္
blizzard ႏ င္ိုး ုနတ္ ုင္ိုး 
block ပ တသ္ည ္
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blood tissue ေသြိုးတစ္႐ွိ  ိုး 
blood vessel ေသြိုးေၾကာ 
blossom ပြင့္အာသည ္
boil (ခုခံအာိုးက်ဆငိ္ုး ႈ ကူိုးစက္ေရာဂါ) 
boiling point ေရဆူ  တ ္
bone tissue အ႐ွိ ုိုးတစ္႐ွိ  ိုး 
bounce ကနထ္ြကသ္ည ္
brain ဦိုးေႏ ာက ္
bronchi ေလျပြန ္
bundle အစည္ိုးအထုပ္၊ ထုပပ္ ုိုးသည ္
buoyancy ေရေပၚေပၚသည့္သတၲ  
buoyant force ေရေပၚေပၚႏ ုင္အာိုး 

C  
calcium ကယ္လ္စယီ  ္
calculator ဂဏန္ိုးတြက္စက ္
calorie ကယ္လ ုရ ီ
camera ကင္ ရာ 
camouflage တစသ္ာိုးတည္ိုးျဖစ္ေအာင ္အေယာင္ေဖ်ာက္ျခင္ိုး 
cancer  ်  ိုးဆကေ္ျပာင္ိုးလဲျခင္ိုး 
capillary ဆံခ်ည္  ်င ္
capture ဖ ္ိုး  သည ္
carbohydrate ကာဘ ုဟ ကုဒ္ရ တ ္(ကစီဓာတ)္ 
carbon (C) ကာဗြန ္(C) 
carbon dioxide (CO₂) ကာဗြနဒ္ ုင္ေအာက္ဆ ဒု ္(CO₂)  
cardiovascular system ႏ လံုိုးေသြိုးလ ည့္ပတ္ ႈစနစ ္
carnivore အသာိုးစာိုးသတၲဝါ 
category အ ်  ိုးအစာိုးက႑ 
caterpillar ခူေကာင ္
cause-end-effect relationships အေၾကာင္ိုးအက်  ိုးဆက္စပ္ ႈ ်ာိုး 
celestial အာကာသ 
cell ဆလဲ ္
cell cycle အေရ ့ျခ ိ္ုး 
cell division ဝတ္ ႈန္ပါဝင္ေသာ ဝတဆ္ံ၏ အစ တအ္ပ ုင္ိုး 
cell membrane ဆလဲ္အေျ ႇိုး 
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cell theory ဆလဲ္သအီ ုရ ီ
cell wall ဆလဲ္နံရ ံ
cellular respiration ဓါတ္ တည့္ ႈက  ုျဖစ္ေစေသာ ဟစစ္တ င္ိုး၏ 

ရုပ္ဂုဏ္သတ   ်ာိုးက  ုခုခံတ ကု္ခ ကု္ေပိုးေသာ ေဆိုး 
သ ု႔ ဟုတ ္ဓါတ္ေပါင္ိုး 

Celsius (°C) ဆလဲ္ဆိီုးယပ္စ ္(°C) 
cement ဘ လပ္ေျ  
centimeter (cm) စင္တီ တီာ (cm) 
central nervous system ပင္ အာ႐ွိံုေၾကာ စနစ္ 
chain ဆက္တ ကု ္
change ေျပာင္ိုးသည ္
change of direction ဦိုးတညခ္်က ္ေျပာင္ိုးသည ္
change of motion ေ႐ွိြ႕လ်ာိုး ႈ ေျပာင္ိုးသည ္
change of speed အ႐ွိ  န ္ေျပာင္ိုးသည ္
characteristic ထူိုးျခာိုးေသာ ပင္က လုကၡဏာ 
chart ပံုျပက  ားခ်ပ ္
chemical ဓာတုေဗဒဆ ုင္ရာ 
chemical bond ဓာတုေဗဒဆ ုင္ရာ ခ် တ္ဆက ္ႈ 
chemical change ဓာတုေဗဒဆ ုင္ရာ ေျပာင္ိုးလ ဲႈ 
chemical energy ဓာတုစြ ိ္ုးအင ္
chemical equation ဓာတုေဗဒဆ ုင္ရာ ညီ  ်ျခငိ္ုး 
chemical property ဓာတုေဗဒဆ ုင္ရာ ဂုဏ္သတၲ  
chemical reaction ဓာတုေဗဒဆ ုင္ရာ ဓာတျ္ပ  ႈ 
chemical system ဓာတုစနစ ္
chemical weathering ဓာတုေဗဒဆ ုင္ရာ ရာသဦတျုပ လုပ ္ႈ 
chlorophyll ကလ ု႐ွိ ုဖီိုးလ ္
chloroplast ကလ ု႐ွိ ုပလတစ္ ္
choose ေ႐ြး ားခ်ယသ္ ည ္
chromosome ေျပာင္ိုးလ ဲ(ထာိုးေသာ) 
cinder cone volcano  ီိုးေသြိုးျပာ ကေတာ့ပံု  ီိုးေတာင ္
circuit ပတလ္ ္ိုး 
circulation အ ီိုးဘာိုး 
circulatory system ေသြိုးလ ည့္ပတ္ ႈ စနစ္ 
cirro- cirro- 
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cirrus cloud တ  ္  ်င ္
classification အ ်  ိုးအစာိုးခြျဲခာိုးျခင္ိုး 
classify အ ်  ိုးအစာိုး သတ္  တ္သည ္
climate ဥတုရာသ ီ
cloning ေရ ႊာရည္ 
cloud တ   ္
coal ေက်ာက္ ိီုးေသြိုး 
code ကုဒ ္
cold front ေလပူ   ေလေအိုးသ ု႔ ေျပာင္ိုးေသာဇုန ္
collect စုေဆာငိ္ုးသည ္
collide တ ကု္  သည ္
color အေရာင ္
column ေကာ္လ ံ
comet ဥက ာပ် ံ
comfortable သက္ေတာင့္သကသ္ာျဖစ္ေသာ 
communicate ဆက္သြယသ္ည ္
community အသ ငု္ိုးအဝန္ိုး 
compare ႏ ႈင္ိုးယ ဥ္သည ္
compass သလံု က္အ  ္ေျ ႇာင ္
competition ယ ဥ္ၿပ  င္ ႈ 
complex carbohydrate ဖြဲ႔စည္ိုးပုံ႐ွိႈပ္ေထြိုးေသာ ကာဗ ဟု ကု္ဒရ တ ္
compose သကီံုိုးေရိုးဖြဲ႔သည ္
composite volcano ေပါင္ိုးစပျ္ပ လုပထ္ာိုးေသာ  ိီုးေတာင ္
composition ေပါင္ိုးစပ ္ျပ လုပထ္ာိုးျခင္ိုး 
compost pile သစ္႐ွိြက္ေဆြိုးပံု 
compound ျဒပ္ေပါငိ္ုး 
compound microscope ေပါင္ိုးစပ ္အဏုၾကည့္က ရ ယာ 
compress ဖ သည ္
compression သ ပသ္ည္ိုးျခင္ိုး 
computer ကြန္ပ် တာ 
conclude န ဂံုိုးခ် ပသ္ည ္
conclusion န ဂုံိုး 
condensation ေငြ႔ရည္ဖြဲ႕ျခင္ိုး 
condense ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕သည ္
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condition အေျခအေန 
conduct လုပ္ေဆာင္ ႈ 
conduction လ ်ပက္ူိုးျခင္ိုး 
conductors လ ်ပက္ူိုးပစၥည္ိုး 
consequences ေနာကဆ္ကတ္ြအဲက်  ိုးဆက ္်ာိုး 
conservation ထ န္ိုးသ  ္ိုးေစာင့္ေ႐ွိ ာကျ္ခင္ိုး 
conservation of energy စြ ္ိုးအငတ္ည္ၿ ျဲခင္ိုး 
conservation of mass ျဒပ္ထတုည္ၿ  ဲႈ 
conserve ထ န္ိုးသ  ္ိုးသည ္
consist of ပါဝငသ္ည ္
consistent တစသ္တ ္တတ္ညိ္ုးျဖစ္ေသာ 
constant က န္ိုးေသ 
construct တည္ေဆာက္သည ္
consumer သံုိုးစြသဲ ူ
contain ပါဝငသ္ည ္
container ထည့္သည့္ခြက ္
content ပါဝင္ ႈ 
continent တ ကု ္
contrast ယ ဥသ္ည ္
control ထ န္ိုးခ် ပသ္ည ္
controlled experiment ထ န္ိုးခ် ပထ္ာိုးေသာ စ ္ိုးသပခ္်က ္
convection ေလေႏြိုးေစျခင္ိုး 
coordinate က ုၾသဒီန တ ္
coordination ညႇ ႏ ႈင္ိုးေဆာင္႐ွိြက္ ႈ 
core အလညအ္တူ ုင ္
covalent bond အတေူပါင္ိုးစည္ိုး ခ် တဆ္က ္ႈ 
create ဖန္တီိုးသည ္
crest ထ ပ္စြနိ္ုး 
crop သီိုးႏ ံပင ္
crust အနာိုးသာိုး 
crystal ပံုေဆာငခ္ ဲ
crystallization ပံုေဆာငခ္ဖဲြဲ႕ျခင္ိုး 
cubic ကုဗတံုိုး 
cubic centimeter က် ဘစ ္စင္တီ တီာ 
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cure ကသုသည ္
cycle စက္ဝ ုငိ္ုး 
cytoplasm စ ုင္တု ပလာစ  ္

D  
daily ေန႔စဥ္ 
dam ေရကာတာ 
data အခ်က္အလက ္
data table အခ်က္အလက ္ဇယာိုး 
daughter cell ဆလဲ္အသစ ္
daylight ေန႔အလင္ိုးေရာင ္
decay ယ ယုြင္ိုးပ်က္စိီုးသည ္
decomposer ၿဖ  ခြသဲ ူ
decrease ေလ်ာ့နည္ိုးသည ္
defend ခုခံသည ္
deficient ခ်  ႕တဲ့သည ္
define သတ္  တသ္ည ္
definite တ က်ေသာ 
delta ျ စ္ဝကၽြန္ိုးေပၚေဒသ 
density သ ပသ္ည္ိုး ႈ 
dependent variable   ီခ ုက နိ္ုး႐ွိ င္ ်ာိုး 
deposition အနညထ္ ုင္ျခငိ္ုး 
derived ရ႐ွိ  လာေသာ 
descend သက္ဆငိ္ုးသည ္
descendants ေပါကဖ္ြာိုးလာေသာ ေနာက ္်  ိုးဆက ္်ာိုး 
describe ေဖာ္ျပသည ္
desert သကဲႏၲာရ 
design ပုံစံ 
design scientific investigations သ ပၸံနည္ိုးက် စူိုးစ ္ိုးေလလ့ာ ႈ ်ာိုး ပံုစံထုတသ္ည ္
determine ဆံုိုးျဖတသ္ည ္
develop ဖြံ႔ၿဖ  ိုးတ ုိုးတက္ေစသည္၊ ထတုလ္ုပ္တထီြင္သည 
development ဖြံ႕ၿဖ  ိုးတ ုိုးတက္ ႈ 
diagram ပံုၾက ိ္ုး 
dichotomous key ဆန္႔က်ငသ္ေဘာ႐ွိ  ေသာ အဓ ကအခ်က ္
difference ျခာိုးနာိုး ႈ 
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digest အစာေခ်သည ္
digestion အစာေခ်ျခင္ိုး 
digestive system အစာေခ် စနစ္ 
direct တ ကု္႐ွိ ုက ္
directions ဦိုးတညရ္ာ ်ာိုး 
directly တ ကု္႐ွိ ုက ္
disappearing trait ေပ်ာကက္ြယ္ေနေသာ လကၡဏာ 
discuss ေဆြိုးေႏြိုးသည ္
disperse ပ်ံ႕ႏ ံ႕သြာိုးသည ္
dissolve ေပ်ာ္ဝင္သည ္
distance အကြာအေဝိုး 
distinctive ထင္႐ွိ ာိုးေသာ 
distribute ျဖန္႔ျဖ ိုးသည္ 
disturb ေႏ ာင့္ယ ကသ္ည ္
diversity ကြျဲပာိုး ႈ 
DNA  ်  ိုးဗီဇ၊ ဒီအန္ေအ 
dominant လႊ ္ိုး  ိုုးေသာ 
dominant gene လႊ ္ိုး  ိုုးေသာ ဗီဇ 
draw ဆြသဲည ္
dump အ  ႈက္ပံုသည ္

E  
earth က ာၻ 
earthquake ငလ်င ္
earthworm တီေကာင ္
echo ပဲ့တငသ္ ံ
eclipse ေနၾကတ္ျခငိ္ုး 
ecological succession ေဂဟစနစ္ဆ ငု္ရာ ဆက္ခံျခင္ိုး 
ecology အပင္ႏ င့္ သတၲဝါတ ု႔ႏ င့္ ပတဝ္န္ိုးက်ငဆ္က္ႏႊယ္ ႈက  ု

ေလလ့ာျခငိ္ုး၊ ေဂဟေဗဒ 
ecosystem ေဂဟစနစ ္
effect အက်  ိုးအျပစ ္
efficient ကၽြ ္ိုးက်င္ေသာ 
egg ဥ 
electric current လ ်ပ္စစ္စီိုးေၾကာငိ္ုး 
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electrical လ ်ပ္စစ္ဆ ုငရ္ာ 
electrical circuits လ ်ပ္စိီုးပတ္လ ိ္ုး ်ာိုး 
electrical energy လ ်ပ္စစ္စြ ္ိုးအင ္
electricity လ ်ပ္စစ ္
electromagnet လ ်ပ္စစ္သလံ ကု ္
electromagnetic spectrum လ ်ပ္စစ္သလံ ကု္ေရာငျ္ခည္ျဖာျခင္ိုး 
electromagnetic waves လ ်ပ္စစ္သလံ ကုလ္ ႈင္ိုး ်ာိုး 
electromagnetism လ ်ပ္စစ္သလံ ကု္စြ ္ိုးအင ္
electron အီလကထ္႐ွိြန ္
elements ျဒပ္စင္ ်ာိုး 
elevation ျ ႇင့္တငျ္ခင္ိုး 
elliptical ဘဲဥပံုစံ 
emit ထတု္သည ္
endangered species အႏၲရာယသ္င့္  ်  ိုးစ တ္ ်ာိုး 
endocrine system အင္ဒ ုခ႐ွိ ုင္ိုး စနစ္ 
endothermic အပူစုပ္ေသာ 
energy စြ ္ိုးအင ္
energy flow စြ ္ိုးအင ္စီိုးဆငိ္ုး ႈ 
energy pyramid စြ ္ိုးအင ္ပ ရ စ္ 
energy resources စြ ္ိုးအင ္ရင္ိုးျ စ္ ်ာိုး 
ensure ေသခ်ာေစသည ္
environment ပတ္ဝနိ္ုးက်င ္
environmental ပတ္ဝနိ္ုးက်င္ဆ ငု္ရာ 
environmental changes ပတ္ဝနိ္ုးက်င ္အေျပာငိ္ုးအလ ဲ်ာိုး 
epithelial အျပငဘ္က ္တစ္႐ွိ  ိုးအလႊာ 
equal ညီ  ်ေသာ 
equation ညီ  ်ျခင္ိုး 
equator အီေကြတာ 
equilibrium   ်ေျခ 
erosion တ ကု္စာိုး ႈ 
error အ  ာိုး 
esophagus အစာ ်  ျပြန ္
establish စတငသ္ည ္
estimate ခန္႔  န္ိုးသည္ 
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estimation ခန္႔  န္ိုးခ်က ္
eukaryotic ဆလဲ္တစလ္ံုိုးႏ င့္အထက ္ပါ႐ွိ  ေသာ သတ ဝါ 
evaluate အကဲျဖတသ္ည ္
evaporate အေငြ႕ပ်ံသည ္
evaporation အေငြ႕ပ်ံျခင္ိုး 
evidence သက္ေသ 
evolution ဆင့္ကဲျဖစ္စဉ ္
example ဥပ ာ 
exchange ဖလ ယ္သည ္
excrete စြန္႔ထတုသ္ည ္
excretion စြန္႔ထတု္ ႈ 
exoskeleton ျပင္ပအ႐ွိ ိုုးအဖြဲ႕အစည္ိုး 
exothermic အပထူုတလ္ႊတ ္
expand ျပန္႔ကာိုးသည ္
experiment စ ္ိုးသပ္ခ်က ္
explain ႐ွိ င္ိုးျပသည ္
explanation ႐ွိ င္ိုးျပျခငိ္ုး 
express ေဖာ္ျပသည ္
external ျပင္ပ 
extinct ကြယ္ေပ်ာကတ္  ္ေကာသြာိုးေသာ 

F  
fact အခ်က္အလက ္
factor အေျခခအံေၾကာငိ္ုး 
Fahrenheit (°F) ဖာရင္ဟ ကု ္(°F) 
fat အဆ ီ
fault အ  ာိုး 
feature အဂၤါရပ ္
features အဂၤါရပ ္်ာိုး 
female sex cell အ လ ငဆ္ဲလ ္
fertilization  ်  ိုးစပ္ျခင္ိုး 
fertilized သေႏၶေအာငသ္ည ္
fertilizer ေျ ၾသဇာ 
fiber အ  ်င ္
fish ငါိုး 
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fixed pulley စကသ္ီိုးအေသ 
flood ေရလႊ ိ္ုး  ုိုးသည ္
flow chart ပံုဇယာိုး 
flower ပန္ိုး 
fluid အရည ္
folded ေခါကထ္ာိုးေသာ 
food အစာိုးအေသာက ္
food chain ဆင့္ကဲစာိုးစဥ ္
food web အစာိုးအစာ ကြန္ရက ္
for every action there is an equal or opposite 
reaction 

သက္ေရာက္ ႈတ ုင္ိုးအတြက ္တူညီေသာ သ ု႔ ဟတု ္
ဆန္႔က်ငဘ္က ္တန္ျပန ္ႈ႐ွိ  သည ္

force အာိုး 
forecast ခန္႔  န္ိုးသည္ 
form ပုံစံ 
formation ျဖစ္ေပၚျခင္ိုး 
former ယခင ္
formula ပံုေသနည္ိုး 
formulate ပံုေသနည္ိုးထတုသ္ည ္
fossil ေက်ာက္ျဖစ္႐ွိုပ္ၾကြင္ိုး 
fossil fuel ေ႐ွိ ိုး႐ွိုပ္ၾကြင္ိုး ေလာင္စာ 
freezing ေရချဲခင္ိုး 
frequency ႀက  ္ႏႈန္ိုး 
friction ပြတတ္ ုက ္ႈ 
front ေ႐ွိ ႕ပ ုင္ိုး 
fruit သစသ္ီိုး 
fuel ေလာင္စာ 
filter ဇကာစစသ္ည ္
fulcrum လည္ခ်က ္
function လုပ္ငနိ္ုး 
function of living things သက္႐ွိ  တ ု႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံု 
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G  
galaxy အာကာသဟငိ္ုးလင္ိုးျပင႐္ွိ   ၾကယ္စ ု
garbage အ  ႈက ္
gas ဓာတ္ေငြ႕ 
gas giants ဓာတ္ေငြ႔ ်ာိုးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္ိုးထာိုးေသာ ၿဂ  လ္ ်ာိုး 
gem ေက်ာက္ျ တ္ရတနာ 
gene ဗီဇ 
generation ျဖစ္ေပၚလာျခင္ိုး 
generator လ ်ပ္စစ္ဓာတ္အာိုးေပိုးစက ္
genetic engineering ဗီဇဆ ုင္ရာ တည္ေဆာက္ျခငိ္ုး 
genetic material  ်  ိုးဗီဇပစၥည္ိုး 
genetically ဗီဇအရ 
genetic variation ဗီဇဆ ုင္ရာ  ူကြ ဲ်ာိုး 
geologist ဘူ  ေဗဒပညာ႐ွိ င ္
geothermal energy ေျ ႀကိီုးအပဆူ ုငရ္ာစြ ္ိုးအင ္
germ ပ ုိုး ႊာိုး 
germination အေညႇာက္ေပါက္ျခင္ိုး 
glacier ေရချဲ စ ္
gland ဂလင္ိုး 
global က ာၻလံုိုးဆ ုင္ရာ 
global climate က ာၻ႔ရာသီဥတ ု
global warming က ာၻႀကီိုး ပူေႏြိုး ႈ 
graduated cylinder အတ ငု္ိုးအတာ ဆလငဒ္ါ 
gram (g) ဂရ ္ (g) 
graph ပုံျပဂရပ္ 
graphic ပံုဆြျဲခငိ္ုးဆ ငု္ရာ 
gravitational ေျ ဆြအဲာိုးဆ ုင္ရာ 
gravity ဆြအဲာိုး 
greatest အေကာင္ိုးဆံုိုး 
greenhouse gas ဖန္လံုအ   ္ဓာတေ္ငြ႕ 
green plant အစ  ္ိုးေရာင ္အပင ္
groundwater ေျ ေအာက္ေရ 
group အုပ္စ ု
grow ႀကီိုးထြာိုးသည ္
growth ႀကီိုးထြာိုးႏႈန္ိုး 
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H  
habit အေလ့အထ 
habitat ေနထ ုင္ရာ 
hand lens လက္က ုင ္  န္ဘလီူိုး 
hardness  ာေၾကာ ႈ 
harmful အႏၲရာယ္ျဖစႏ္ ုင္ေသာ 
hazardous အႏၲရာယ္႐ွိ  ေသာ 
healthy habit က်န္ိုး ာေသာ အေလ့အထ 
hearth  ီိုးလငိ္ုးဖ  ု
hearth muscle ႏ လံုိုးၾကြကသ္ာိုး 
heat အပ ူ
heat energy အပူစြ ္ိုးအင ္
herbivore အပင္စာိုးသတၲဝါ 
heredity  ်  ိုး႐ွိ ုိုးဗီဇ 
hereditary  ်  ိုး႐ွိ ုိုးလ ကု္ေသာ 
hibernation နာိုးထာိုးျခငိ္ုး 
hormone ေဟာ္ ုန္ိုး 
host လက္ခံေကာင ္
human လ ူ
human cell လူ၏ဆလဲ ္
humid စ ုထ ုင္ိုးေသာ 
humidity စ ုထ ုင္ိုး ႈ 
hurricane ေလ ုနတ္ ုငိ္ုး 
hydroelectric power ေရအာိုးလ ်ပ္စစ ္
hydrosphere က ာၻ႔ေရထလုႊာ 
hygrometer ေလဖ အာိုးတ ုင္ိုးက ရ ယာ 
hypothesis အဆ ုၾက ိ္ုး 

I  
identical  တစ္ေထရာတည္ိုးျဖစ္ေသာ  
identification ထတု္ေဖာ္႐ွိ ာေဖြျခင္ိုး 
identify ထတု္ေဖာ္႐ွိ ာေဖြသည ္
igneous  ီိုးေတာင္အပူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
igneous rock  ီိုးသင့္ေက်ာက ္
illuminate အလင္ိုးေရာင္ေပိုးသည ္
illustrate ပံုျဖင့္ျပသသည ္
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immune system က ယု္ခံအာိုး စနစ္ 
inclined plane ေစာင္ိုးထာိုးေသာျပင္ညီ 
increase တ ုိုးလာသည ္
independent လြတ္လပေ္သာ 
independent variable လြတ္လပေ္သာက နိ္ုး႐ွိ င ္
indicate ညႊန္ျပသည ္
indirect သြယ္ဝ ုက ္
individual တစ္ဦိုးခ်င္ိုး 
infection ေရာဂါကူိုးစက္ ႈ 
infectious disease ကူိုးစက္ေရာဂါ 
inference ယဆူခ်က ္
information အခ်က္အလက ္
ingredient ပါဝင္ပစၥည္ိုး 
inherit အေ ြဆက္ခံသည ္
inheritance အေ ြဆက္ခံျခင္ိုး 
inherited adaptation  ်  ိုး႐ွိ ုိုးလ ကု္ေသာ ဆက္ခံရ႐ွိ   ႈ 
inherited trait ဆက္ခံရ႐ွိ  ေသာ လကၡဏာ 
insect အင္ိုးဆက္ပ ုိုး 
instrument ကရ ယာ 
insulator အပလူံုရန္သံုိုးသည့္ ပစၥည္ိုး 
interact တံု႔ျပန္သည ္
interaction အျပနအ္လ န္အက်  ိုးျပ  ႈ 
interior အတြင္ိုးပ ုငိ္ုး 
internal အတြင္ိုးပ ုငိ္ုး 
interpret ဘာသာျပနသ္ည ္
interval ၾကာိုးကာလ 
inversion ေျပာင္ိုးျပန္လုပျ္ခင္ိုး 
invertebrate ေက်ာ႐ွိ ိုုး ဲ ့တ ရစာၦန္ 
investigation စံုစ ္ိုးစစ္ေဆိုးျခင္ိုး 
ion အ ုင္ိုးယြန္ိုး 
ionic bond အ ုငယ္ြန္ိုးနစ ္ခ် တဆ္က ္ႈ 
iron (Fe) သံဓာတ ္(Fe) 
irregular ပုံ  န္ ဟတုေ္သာ 
isolate အထိီုးက်နသ္ည ္

J  
jellyfish ဂ်ယလ္ီငါိုး 
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joint အဆစ ္

K  
kilogram (kg) ကလီ ုဂရ  ္(kg) 
kiloliter (kl) ကလီ ုလတီာ (kl) 
kilometer (km) ကလီ ု ီတာ (km) 
kinetic energy အေ႐ွိြ႕စြ ္ိုးအင ္
kingdom ေလာက 
knowledge ဗဟသုုတ 

L  
label အညႊန္ိုး 
landslide ကုန္ိုးေျ ၿပ  ျခင္ိုး 
large intestine အူ ႀကီိုး 
larva ပ ုိုးေလာကလ္နိ္ုး 
laser ေလဆာ 
latitude လတၲီက်  
lava ေခ်ာ္ရည္ 
layer အလႊာ 
leaf သစ္႐ွိြက ္
learned ေလလ့ာသငယ္ူထာိုးသည ္
learned adaptation ေလလ့ာသငယ္ူထာိုးသည့္ လ ကု္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ ႈ 
least အနည္ိုးဆံုိုး 
leaves သစ္႐ွိြက္ ်ာိုး 
levee တာေပါင္႐ွိ ုိုး 
lever ေ ာင္ိုးတ ံ
life cycle ဘဝ သသံရာ 
life span ဘဝ သကတ္ ္ိုး 
lift  သည္၊ ဓာတ္ေလ ကာိုး 
light အလင္ိုးေရာင ္
light-years အလင္ိုးႏ စ္ ်ာိုး 
line graph လ ုင္ိုးပံုျပဂရပ ္
lines of force အာိုးလ ုင္ိုး ်ာိုး 
link အခ် တ္အဆက ္
liquid အရည ္
list စာရင္ိုး 
liter (L) လတီာ (L) 
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lithosphere ေက်ာကသ္ာိုးအလႊာ 
liver အသညိ္ုး 
living things သက္႐ွိ  အရာ ်ာိုး 
location တည္ေနရာ 
locomotion လႈပ္႐ွိ ာိုးသြာိုးလာ ႈ 
longitude လာင္ဂ်တီြဒ ္
longitudinal wave ေဒါငလ္ ုကလ္ ႈငိ္ုး 
loudness က်ယ္ေလာင္ ႈ 
lunar eclipse လၾကတျ္ခင္ိုး 
lungs အဆတု ္
luster အေရာင္စ ျုခင္ိုး 

M  
machine စက ္
magma ေက်ာက္ရည္ပ ူ
magnet သလံု က္ 
magnetic field သလံ ုက္စကက္ြင္ိုး 
magnetic force သလံ ုကအ္ာိုး 
magnetism သလံ ုက္ဓာတ ္
magnifier   န္ဘလီူိုး 
maintain ထ န္ိုးထာိုးသည ္
maintenance ထ န္ိုးသ  ္ိုးျခင္ိုး 
major အဓ က 
male sex cell အဖ လု ငဆ္ဲလ ္
mammal ႏ ု႔တ ကု္သတၲဝါ 
manage စီ ံသည ္
mantle က ာၻ႔အေပၚဆံုိုးလႊာႏ င့္ အလယ္ဗဟ ၾုကာိုး အလႊာ 
map ေျ ပံု 
mass ျဒပ္ထ ု
material ပစၥည္ိုး 
materials ႐ွိုပ္ဝတ   ်ာိုး 
materials scientist ႐ွိုပ္ဝတ  သ ပၸံပညာ႐ွိ င ္
mathematics သခ်ၤာေဗဒ 
matter ျဒပ ္
measure တ ုင္ိုးတာသည ္
measurement အတ ငု္ိုးအတာ 
mechanical energy စက္ ႈစြ ိ္ုးအင ္
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mechanical weathering ေက်ာကတ္ံုိုး ်ာိုးကြထဲြက္ျခင္ိုး 
medium ၾကာိုးခနံယ ္
meiosis ဆလဲ္ကြျဲခင္ိုး 
melting အရည္ေပ်ာ္ျခင္ိုး 
melting point အရည္ေပ်ာ္  တ ္
metal သတ   
metallic bond သတ  ေပါငိ္ုးစပ္ ႈ 
metalloid သတ  ႏ င့္သတ   ဟတု္သည့္ ျဒပ္ ်ာိုး၏ 

စပ္ၾကာိုးဂုဏသ္တ  ႐ွိ  ေသာျဒပ္ 
metamorphic အပူ၊ ဖ အာိုးေၾကာင့္ အသြင္ေျပာင္ိုးသြာိုးေသာ 
metamorphic rock အသြင္ေျပာငိ္ုးေက်ာက ္
metamorphosis အသြင္ေျပာငိ္ုးလျဲခင္ိုး 
meter (m)  ီတာ (m) 
meter stick  ီတာတ ံ
methane  ီသ န္ိုး 
method နည္ိုးလ ္ိုး 
metric ruler  ကထ္ရစ္ေပတ ံ
microorganisms အဏုဇီဝပ ိုုး ႊာိုး ်ာိုး 
microscope အဏုၾကည့္က ရ ယာ 
mid-ocean ridge သ ုဒၵရာအလယ ္စီိုးေၾကာင္ိုး ်ာိုး 
migration ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္ိုးျခငိ္ုး 
Milky Way နဂါိုးေငြ႔တန္ိုး 
milligram (mg)  ီလီဂရ  ္(mg) 
milliliter (ml)  ီလလီီတာ (ml) 
millimeter (mm)  ီလီ တီာ (mm) 
mineral သတ  ဓာတ ္
mitochondria   ုကတ္ ုခြန္ဒရီယာိုး 
mitosis ဆလဲ္ကြျဲခင္ိုး 
mixture ေရာစပ္ျခင္ိုး 
model ပုံစံ 
moisture ေရေငြ႕ 
molecule ေ ာ္လကီ် ိုး 
mollusk ခ႐ွို ်  ိုး 
molten   ုလတ္န ္
monthly လစဥ ္
Monera   နီုရာ 
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monoculture သီိုးႏ ံတစ္ ်  ိုးတည္ိုး စ ုက္ပ်  ိုးထာိုးေသာ 
moon လ 
motion လႈပ္႐ွိ ာိုး ႈ 
motor ေ ာ္တာ 
mountain ေတာင ္
mouth ပါိုးစပ ္
movable pulley လႈပ္ႏ ုင္ေသာ စက္သိီုး 
movement လႈပ္႐ွိ ာိုး ႈ 
movement of plates အလႊာ ်ာိုးေ႐ွိြ႕လ်ာိုး ႈ 
mucus အခၽြ ဲ
muscle ၾကြက္သာိုး 
muscle tissue ၾကြက္သာိုးတစ္႐ွိ  ိုး 
muscular system ၾကြက္သာိုး စနစ္ 
mutation သေႏၶေျပာင္ိုးျခင္ိုး 
multicellular ဆလဲ္ ်ာိုးစြာပါေသာ 
multicellular organism 
 

ဆလဲ္တစလ္ံုိုးထက္ပ ုပါေသာ သက္႐ွိ   
 

N  
natural gas သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
natural resource သဘာဝအရင္ိုးအျ စ ္
natural selection သဘာဝ ေ႐ွိြိုးခ်ယ္ ႈ 
nebula အာကာသဟငိ္ုးလင္ိုးျပင ္
negative အႏုတ္သဘာဝ 
nervous system အာ႐ွိံုေၾကာ စနစ္ 
net force အသာိုးတင္အာိုး 
neuron အာ႐ွိံုေၾကာဆလဲ ္
neutral ဘက္ လ ကု္ေသာ 
neutron ႏ် ထ႐ွိြန ္
Newton နယတူန ္
niche နံရံကလ ုင္ေပါက ္
nimbus   ုိုး ည္ိုးတ  ္ေတာင ္
nitrogen ႏ ုကထ္႐ွိ ုဂ်င ္
noble gas ဓာတ္ေငြ႔ျဒပ္စင ္
nonliving things သက္ ဲ့အရာ ်ာိုး 
nonmetal သတ   ဟုတေ္သာ 
nonrenewable ျပန္လညအ္သစ္ျပ လုပ ္ရႏ ုင္ေသာ 
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nonrenewable energy resource ျပန္လညအ္သစ္ျပ လုပ ္ရႏ ုင္ေသာ စြ ္ိုးအင ္ရင္ိုးျ စ ္
nonrenewable resource ျပန္လညအ္သစ္ ျဖစ္ႏ ုင္ေသာ အရငိ္ုးအျ စ ္
nose ႏ ာေခါင္ိုး 
nuclear energy အႏုျ  စြ ္ိုးအင ္
nuclear fusion အႏုျ  ေပါငိ္ုးစပ္ျခငိ္ုး 
nucleus သက္႐ွိ  ကလာပ္စည္ိုး၏ ဗဟ ခု်က ္
nutrient အစာအာဟာရ 

O  
object ဝတ  ပစၥည္ိုး 
objective ရည္  န္ိုးခ်က ္
objective lens အဏုၾကည့္   န္ဘလီူိုး 
observation ေလလ့ာျခငိ္ုး 
observe ေလလ့ာသည ္
obtained ရ႐ွိ  ထာိုးေသာ 
occur ျဖစ္ေပၚသည ္
ocean သ ုဒၵရာ 
odor အနံ႔ 
offspring အေကာင္ေပါက ္
omnivore အစံုစာိုး သတၲဝါ 
one-celled organisms ဆလဲ္တစလ္ံုိုးတညိ္ုးပါေသာ သက္႐ွိ   ်ာိုး 
ooze စ  ့္ထြကသ္ည ္
opinion ထင္ျ ငခ္်က ္
orbit ၿဂ  ဟ္ပတလ္ ္ိုး 
order အစီအစဥ ္
organ က ယု္အဂၤါ 
organ system က ယု္အဂၤါ စနစ္ 
organelle ဆလဲ္၏ အစ တ္အပ ငု္ိုး ်ာိုး 
organism ဇီဝ႐ုွိပ္ 
organize ဖြဲ႕စည္ိုးသည ္
original  ူရင္ိုး 
ovary သာိုးဥအ   ္
overabundance အလြန္အလ ်ံပယ္ျဖစ္ျခင္ိုး 
overcome ေအာင္ျ င္ေက်ာ္လႊာိုးသည ္
overpopulation အေရအတြက ္ထထူပသ္ ပသ္ည္ိုးျခင္ိုး 
ovule အ  ်  ိုးဆလဲ္ပါေသာ ဥအ  ၏္အစ တ္အပ ုင္ိုး 
oxygen ေအာက္ဆဂီ်င ္
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ozone အ ုဇုန္ိုးလႊာ 
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P  
parallel circuit ၿပ  င္လ ်ပ္စီိုးပတလ္ ္ိုး 
parasite ကပ္ပါိုးေကာင ္
parent cell   ဘဆဲလ ္
particle အ ႈန ္
pattern ပုံစံ 
pedigree chart  ်  ိုး႐ွိ ုိုးစဉဆ္ကက္ ုျပေသာ တရာိုးဝင္  တတ္ ္ိုး 
perceive ေလလ့ာသည ္
percent, percentage ရာခ င္ုႏႈန္ိုး 
period ကာလ 
periodic table ျဒပ္စင္ ်ာိုး အက္တ ္နံပါတအ္လ ကု ္စီထာိုးေသာ ဇယာိုး 
permanent magnet သလံ ုကအ္ေသ 
pesticide ပ ုိုးသတ္ေဆိုး 
petroleum ေရနံ 
phases အဆင့္ ်ာိုး 
phenomena ျဖစ္စဥ ္
phosphorus ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္ 
photosynthesis အလင္ိုးေရာင္စြ ္ိုးအင္ျဖင့္ အစာခ်ကလ္ုပျ္ခင္ိုး 
physical ႐ုွိပ္ပ င္ုိုးဆ င္ုရာ 
physical change ႐ုွိပ္ပ င္ုိုးဆ င္ုရာ ေျပာင္ိုးလ ဲႈ 
physical property ႐ုွိပ္ပ င္ုိုးဆ င္ုရာ ဂုဏ္သတၲ  
physical weathering ႐ွိုပ္ပု င္ိုးဆ ုင္ရာ ရာသီဥတုျပ လုပ္ျခငိ္ုး 
picture ႐ွိုပ္ပံု 
pie အဝ ုင္ိုးပံု 
pie chart အဝ ုင္ိုးပံုကာိုးခ်ပ ္
pie graph ပ ုင္ပံုျပဂရပ္ 
pistil ပစ္တတယ္လ ္
pitch အသ ံအန  ့္အျ င့္ 
planet ၿဂ  ဟ ္
plant အပင ္
Plantae အပင္ေလာက 
plasma ေသြိုးရည္ၾကည ္
plate အလႊာ 
plate tectonics အလႊာဖြဲ႔စည္ိုးပံုပ်က္ၿပီိုး ေျပာင္ိုးလဲျခင္ိုး 
poison အဆ ပ ္
polar ဝင္႐ွိ ုိုးစြန္ိုး 
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pollen ဝတ္ ႈန ္
pollinate ဝတ္ ႈနက္ူိုးသည ္
pollutant ညစ္ည ္ိုးေစေသာ ပစၥည္ိုး 
pollution ညစ္ည ္ိုး ႈ 
position အေနအထာိုး 
positive အေပါငိ္ုးဓာတ ္
potential energy အတည ္စြ ္ိုးအင ္
power of ten notation တစဆ္ယ၏္ ထပက္ န္ိုး 
precipitation အနညက္်ျခငိ္ုး 
predator သာိုးရ ဲ
predict ခန္႔  န္ိုးသည္ 
predictable ခန္႔  န္ိုးႏ င္ုေသာ 
prediction   န္ိုးဆ ႈ 
presence ႐ွိ  ေနျခင္ိုး 
preserve ထ န္ိုးသ  ္ိုးထာိုးသည ္
pressure ဖ အာိုး 
prevailing ပ်ံ႕ႏ ံ႔တည္႐ွိ  ျခငိ္ုး 
prevailing winds တ ကု္ေနေသာေလ 
previous ယခငက္ 
prey သာိုးေကာင ္
primary အေျခခ ံ
probable ျဖစ္ႏ ုင္ေသာ 
procedure လုပထ္ံုိုးလုပ္နည္ိုး 
process လုပ္ငနိ္ုးစဥ ္
produce ထတု္လုပသ္ည ္
producer ထတု္လုပသ္ ူ
product ထတု္ကုန ္
prokaryotic ဆလဲ္တစလ္ံုိုးထဲပါေသာ သက္႐ွိ   
property ဂုဏ္သတၲ  
properties ဂုဏ္သတၲ  ်ာိုး 
protect ကာကြယသ္ည ္
protein ပ႐ွိ ုတ နိ္ုး 
Protista ဆလဲ္တစလ္ံုိုးထဲပါေသာ သက္႐ွိ  အ ်  ိုးအစာိုး ်ာိုး 
proton ပ႐ွိ ုတြန္ 
provide ေပိုးအပသ္ည ္
pulley စကသ္ီိုး 
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Punnett square ပ် ိုးနက္ဇယာိုးကြက ္
pupa ပ ုိုးတံုိုးလံုိုး 
purpose ရည္႐ွိြယ္ခ်က ္
pushes and pulls တြန္ိုးကန္ျခင္ိုးႏ င့္ ဆြယဲူျခင္ိုး ်ာိုး 

R  
radiation ေရာင္ျခည္ျဖာျခင္ိုး 
radioactive ေရဒီယ သုတၲ ၾကြေသာ 
radioisotope ေရဒီယ အု ုငဆ္ တုုပ ္
rarefaction ေလ၊ အေငြ႔၏ သ ပသ္ည္ိုးဆ ေလ်ာ့ျခင္ိုး 
rate ႏႈန္ိုး 
ray ေရာင္ျခည္ 
react ဓာတ္ျပ သည ္
reactant ဓာတက္ူပစၥည္ိုး 
rearrange ျပန္လညစ္ီစဥသ္ည ္
reason အေၾကာင္ိုးျပခ်က ္
receive လက္ခံရ႐ွိ  သည ္
recessive လက္ခံသ ူ
recessive gene လက္ခံသည့္  ်  ိုးဗီဇ 
recognize   တ္  သည ္
record ကူိုးယသူည ္
rectum စအ  ု
recycle ျပန္လညအ္သံုိုးျပ သည ္
reduce ေလ ်ာ့ခ်သည ္
refer ညႊန္ိုးဆ သုည ္
reflect အလင္ိုးျပနသ္ည ္
reflection အလင္ိုးျပန္ျခင္ိုး 
reflex အလ အုေလ်ာကတ္ုံ႔ျပန္ ႈ 
refract အလင္ိုးယ ုငသ္ည ္
refraction အလင္ိုးယ ုင္ျခငိ္ုး 
regulation စည္ိုးက ္ိုး 
relationship ဆက္ဆံေရိုး 
relationships in organisms သက္႐ွိ  တ ု႔၏ ဆက္စပ္ ႈ ်ာိုး 
relative humidity ႏ ႈင္ိုးယ ဥ ္စ ုထ ုင္ိုးဆ 
release လႊတ္သည ္
relevant ဆီေလ်ာ္ေသာ 
remain the same ယခငအ္တ ုင္ိုး အတူတျူဖစသ္ည ္
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remains အၾကြင္ိုးအက်န္ ်ာိုး 
renewable ျပန္လညအ္သစ္ျပ လုပႏ္ ုင္ေသာ 
renewable energy resource ျပန္လညအ္သစ္ျပ လုပႏ္ ုင္ေသာ စြ ္ိုးအင ္ရင္ိုးျ စ ္
renewable resource ျပန္လညအ္သစ္ျပ လုပႏ္ ုင္ေသာ ရင္ိုးျ စ ္
repair ျပ ျပငသ္ည ္
represent က ယု္စာိုးျပ သည ္
reproduce ျပန္လညထ္တုလ္ုပသ္ည ္
reproduction ျပန္လညထ္တုလ္ုပ္ျခငိ္ုး 
reproductive  ်  ိုးပြာိုးျခင္ိုးႏ င့္ႏ ုင္ေသာ 
reptile တြာိုးသြာိုးသတၲဝါ 
required သတ္  တထ္ာိုးေသာ 
resist ခုခံသည ္
resistant to ခံႏ င္ုရည္႐ွိ  သည္ 
resource အရင္ိုးအျ စ ္
respiration အသက္႐ွိ  ျခငိ္ုး 
respiratory system အသက္႐ွိ  စနစ ္
respond တံု႔ျပန္သည ္
response တံု႔ျပန္ ႈ 
responsible တာဝန္႐ွိ  ေသာ 
restore ျပန္လညထ္ာိုးသ သုည ္
result ရလဒ ္
reuse ျပန္လညအ္သံုိုးျပ သည ္
reverse ေျပာင္ိုးျပန ္
revolution ေျပာင္ိုးလဲပစ္ျခင္ိုး 
revolve လည္ပတသ္ည ္
rock ေက်ာကတ္ံုိုး 
rock cycle ေက်ာကတ္ံုိုး သသံရာ 
role အခန္ိုးက႑ 
root အျ စ ္
rotate လညသ္ည ္
rotation လည္ပတ္ ႈ 
runoff စီိုးက်သည ္
rust သံေခ်ိုးတကသ္ည ္

S  
saliva တံေထြိုး 
salivate သြာိုးရညက္်သည ္
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samples န ူနာ ်ာိုး 
scale အတ ငု္ိုးအတာ 
scarce အရင္ိုးအျ စ ္လံုေလာက္ေသာ 
science သ ပၸံပညာ 
scientific (use appropriate scientific tools) သ ပၸံနည္ိုးက် (သင့္ေလ်ာ္ေသာ သ ပၸံက ရ ယာ ်ာိုး 

အသံုိုးျပ သည)္ 
scientific inquiry သ ပၸံနည္ိုးက် စံုစ ္ိုး ႈ 
scientific investigation သ ပၸံနည္ိုးက် စံုစ ္ိုးစစ္ေဆိုး ႈ 
scientific law သ ပၸံဥပေဒ 
scientific name သ ပၸံအ ည ္
scientific thinking သ ပၸံနည္ိုးက် ေတြိုးေခၚ ႈ 
scrape ျခစ္ထတုသ္ည ္
screw တ  ္ိုးေစာင္ိုးသည ္
sea floor spreading ပင္လယ္ၾက ္ိုးျပင္က်ယျ္ပန္႔လာျခငိ္ုး 
sea level ပင္လယ္ေရ ်ကႏ္ ာျပင္ 
season ရာသ ီ
secondary ဒုတ ယ 
sediment အနည ္
sedimentary rock အနညက္်ေက်ာက ္
sedimentation အနညထ္ ုင္ျခငိ္ုး 
seed အေစ ့
seedling ပ်  ိုးပင ္
seep စ  ့္ထြကသ္ည ္
select ေ႐ွိြိုးခ်ယသ္ည ္
selective breeding ေ႐ွိြိုးခ်ယက္ာ  ်  ိုးစပ္ေပါက္ဖြာိုးလာျခင္ိုး 
sense အာ႐ွိံု 
sense organ အာ႐ွိံုခံ အဂၤါ 
sequencing အစီအစဥတ္က်ျဖစ္ျခငိ္ုး 
series circuit တန္ိုးဆက ္လ ်ပ္စိီုးပတ္လ ္ိုး 
settle အေျခခ်သည ္
sewage  အညစအ္ေၾကိုး  
sex cell လ ငသ္ဘာဝ ဆလဲ ္
sex cells လ ငဆ္ဲလ ္်ာိုး 
sexual လ င္ ႈဆ ုင္ရာ 
shape ပုံစံ 
shell အခြ ံ
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shield volcano ဒ ုင္ိုးပံု  ီိုးေတာင ္
shiver ခ ုက္ခ ကုတ္ုနသ္ည ္
significant အေရိုးပါေသာ 
similarity ဆင္ေသာ 
simple machine ႐ွိ ုိုး႐ွိ င္ိုးေသာ စက္ 
siren ဥၾသစြဲသံ၊ အခ်ကျ္ပ ီိုး 
situation အေျခအေန 
size အ႐ွိြယ္အစာိုး 
skeletal muscle အ႐ွိ ုိုးၾကြက္သာိုး 
skeletal system အ႐ွိ ုိုးစနစ ္
shy ႐ွိ ကသ္ည ္
small intestine အူသ   ္
smog ႏ င္ိုး ီိုးခ ိုုး 
smooth muscle ႏူိုးညြတ္ၾကြကသ္ာိုး 
soil ေျ ႀကိီုး 
soil texture ေျ ႀကိီုး အေနအထာိုး 
solar cell ေနေရာင္ျခည္က  ုလ ်ပ္စစ္စြ ္ိုးအာိုးသ ု႔ေျပာင္ိုးသည့္ 

က ရ ယာ 
solar eclipse ေနၾကတ္ျခငိ္ုး 
solar energy ေနေရာင္ျခည္ စြ ္ိုးအင ္
solar system ေနေရာင္ျခည္သံိုုး စနစ္ 
solid အခ ဲ
solidification အခဲျပ ျခင္ိုး 
solubility ေပ်ာ္ဝင္သတၲ  
solute ေပ်ာ္ရည္ 
solution ေပ်ာ္ရည္ 
solvent ေပ်ာ္ဝင္ရည္ 
sound အသ ံ
sound recorder အသဖံ ္ိုးစက ္
source အရင္ိုးအျ စ ္
space အာကာသ 
specialize အထိူုးျပ သည ္
species  ်  ိုးစ တ ္
specific တ က်ေသာ 
specimens န ူနာ ်ာိုး 
speed အ႐ွိ  န ္
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sperm သကု ္
spill လ ်ထံြကသ္ည ္
spinal cord ေက်ာ႐ွိ ိုုး အာ႐ွိံုေၾကာ 
spiral ေၾကာငလ္  ္ပံု 
sponge ေရျ ႇ ပ ္
spore  ်  ိုး ႈန ္
spring ေႏြဦိုး 
spring scale စပရ န္ အတ ငု္ိုးအတာ 
sprout အစ ု႔အေညႇာက ္
squint ေစာင္ိုးၾကည့္သည ္
stable တည္ၿင  ္ေသာ 
stages အဆင့္ ်ာိုး 
stamen ဝတဆ္ံဖ  ု
star ၾကယ ္
starch ကစီဓာတ ္
state ျပည္နယ ္
static charge အတည ္လ ်ပ္စစဓ္ာတအ္ာိုး 
static electricity အတည ္လ ်ပ္စစ ္
stem ပင္စည္ 
stigma အ ည္ိုးစက ္
stimulus လႈံ႕ေဆာ္ ႈ 
stomach အစာအ   ္
stopwatch စံခ် နယ္ူနာရ ီ
strain အာိုးစ ကုသ္ည ္
strategy နည္ိုးဗ် ဟာ 
strato အထက ္ 
stratus cloud တ  အ္လႊာ 
streak အစင္ိုးအက်ာိုး 
structural adaptation ဖြဲ႕စည္ိုးတည္ေဆာက္ပံုဆ ုင္ရာ လ ကု္ေလ်ာညေီထြျဖစ္ ႈ 
structure ဖြဲ႕စည္ိုးတည္ေဆာက္ပံု 
sublimation အေငြ႔ျဖစ္ၿပီိုးျပန္ချဲခင္ိုး 
subsoil ေအာက္ခံေျ ဆလီႊာ 
substance အရာဝတ   
sugar သၾကာိုး 
sulfuric acid ဆာလျဖ ရစ္အကဆ္စ ္
summarize အက်ဥ္ိုးခ် ပသ္ည ္
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sun ေန 
supernova စူိုး႐ွိ ေတာကပ္ေနေသာၾကယ၊္ စူပါႏ ုဗာ 
support ေထာက္ပံသ့ည ္
surface  ်က္ႏ ာျပင ္
survey စစ္တ ိ္ုးေကာကယ္သူည ္
survival ႐ွိ င္သန္ ႈ 
survive, survival ႐ွိ င္သနသ္ည၊္ ႐ွိ င္သန္ ႈ 
swamp ႐ွိႊံ႕ညြန ္
sweat ေခၽြိုး 
switch ေျပာင္ိုးသည ္
system စနစ္ 

T  
table ဇယာိုး 
table salt အ  သ္ံုိုးဆာိုး 
tadpole ဖာိုးေလာင္ိုး 
tape measure ေပႀက  ိုး 
technology နည္ိုးပညာ 
telescope   န္ေျပာင္ိုး 
temperate အပူအေအိုး  ်တေသာ 
temperature အပူခ် န ္
temporary magnet ယာယီသလံ ကု ္
terrestrial planets ေျ အစ ုငအ္ခဲျဖင့္ ဖြဲ႔စည္ိုးထာိုးေသာ ၿဂ  လ္ ်ာိုး 
test စ ္ိုးသပ္သည ္
theory သေဘာတရာိုး 
thermal energy အပူစြ ္ိုးအင ္
thermometer အပူခ် နတ္ ုငိ္ုးက ရ ယာ 
thunderstorm   ုိုးႀက  ိုး ုနတ္ ုင္ိုး 
tide ဒီေရ 
tilt ေစာင္ိုးလ ည့္သည ္
tilted ေစာင္ိုးလ ည့္ထာိုးေသာ 
time အခ် န ္
tissue တစ္႐ွိ  ိုး 
tool က ရ ယာ 
topsoil အေပၚယေံျ ဆီလႊာ 
tornado ေလဆင္ႏ ာေ ာင္ိုး 
trachea ေလျပြန ္
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trade-offs အျပနအ္လ န ္အေပိုးအယူ ်ာိုး 
trait လကၡဏာ 
transfer ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္ိုးသည ္
transform အသြင္ေျပာငိ္ုးသည ္
transport ပ ု႔ေဆာငသ္ည ္
transport system သယ္ယူပ ု႔ေဆာင္ ႈ စနစ္ 
transverse wave ေျပာင္ိုးျပန္လ ႈငိ္ုး 
trench ေျ ာင္ိုးတူိုးသည ္
trial အၿ ီိုး 
tropical အပူပ ုင္ိုးေဒသ 
troposphere ေျ အထက ္၆-၁၀ ကီလ ု တီာအတြင္ိုး ေလထ ု
trough ဖ အာိုးနည္ိုးရပ္ဝန္ိုး 
tumor အသာိုးပ  ု
turbine ေလရဟတ ္
type ပုံစံ 

U  
unbalanced forces    ်တေသာအာိုး ်ာိုး 
undergo metamorphosis သာိုးေလာငိ္ုးဘဝ   အ႐ွိြယ္ေရာကအ္ဆင့္သ ု႔ 

ေျပာင္ိုးလသဲည ္
unequal  ညီ  ်ေသာ 
unicellular ဆလဲ္တစခ္ုတည္ိုးပါေသာ 
unifying themes တစ္ညီတစ္ညႊတတ္ည္ိုး ျဖစေ္စေသာ ဆ ုလ ုရင္ိုး ်ာိုး 
unique သီိုးသန္႔ျဖစ္ေသာ 
universe စၾကဝဠာ 
unstable  တည္ၿင  ္ေသာ 

V  
vacuole ေရအ တ ္
valley ေတာငက္ုန္ိုး 
vapor ေရေငြ႔ 
variable ေျပာင္ိုးလဲႏ ုင္ေသာ 
variation  ူကြ ဲ
variety အ ်  ိုးျပာိုးျခင္ိုး 
vascular system အစာေရေၾကာစနစ ္
vascular tissue အစာေရေၾကာတစ႐္ွိ  ိုး 
vegetable ဟင္ိုးသီိုးဟငိ္ုး႐ွိြက ္
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vehicle ယာဥ ္
vein ေသြိုးျပန္ေၾကာ 
velocity အလ်င ္
vertebrate ေက်ာ႐ွိ ိုုး႐ွိ   သတၲဝါ 
vibrate တုန္္ခါသည ္
virus ဗ ုင္ိုးရပ္စ ္
visible ျ င္ႏ ုင္ေသာ 
visible light ျ င္ႏ ုင္ေသာအလငိ္ုး 
vitamin ဗ ုကတ္ာ င ္
volcanic activity  ီိုးေတာင္လႈပ္႐ွိ ာိုး ႈ 
volcano  ီိုးေတာင ္
voltmeter ဗ ု႔အာိုးတ ုင္ိုး က ရ ယာ 
volume ထထုည ္

W  
warm ေႏြိုးေသာ 
water ေရ 
water cycle ေရသသံရာ 
water vapor ေရေငြ႕ 
wavelength လႈ င္ိုးအလ်ာိုး 
weather   ုိုးေလဝသ 
weathering   ုိုးေလဝသျပ လုပ္ျခငိ္ုး 
wedge သပ ္
weight အေလိုးခ် န ္
wheel and axle ဘီိုးႏ င့္ ဝင္႐ွိ ိုုး 
white blood cell ေသြိုးျဖ ဥ 
wind ေလ 
wind vane ေလရဟတ္ဒလက ္
wise အေျ ာ္အျ င႐္ွိ  ေသာ 
work အလပု ္
wrinkle အတြန္႔ 

Z  
zone ဇုန္နယ္ေျ  
zygote သာိုးေလာငိ္ုး 

 




