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Les mots français empruntés 
 
Voici la liste des mots français empruntés. Cette liste était un travail du groupe des étudiants 
professeurs de français-français, promotion 2, de l’année scolaire 2012-2013, intitulé « Mots 
empruntés ». Nous avons retravaillé sur cette liste en enlevant certains mots selon la 
recommandation de notre professeur responsable et en ajoutant une cinquantaine de mots 
nouveaux.    
 
Les mots en français En Khmer 

A 
Alcool អាកុល 
Ampli អំភ្ល ី
Aspirine អាស្ពីរនី 

B 
Bactérie បាក់តេរ ី
Baleine បាឡែន 
Ballon បាល់ែុង 
Banc បង់ 
Basse បាស្  
Béton តបេុង 
Beurre ប័រ 
Bic ប ៊ិក 
Bidon ប ីដុង 
Bière ប ីឡែរ 
Bifteck ប ៊ិហ្វេ៊ិក 
Billard ប ីយ៉ា  
Bouton ប ៊ូេុង 
Buffet ប ៊ូស្តហ្វ 

C 
Câble កាប 
Cadeaux កាដ៊ូ 
Caisse តកស្ 
Caoutchouc តៅស្ ៊ូ 
Carat ការ៉ា េ់ 
Carotte ការ ៉ាុេ 
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Carré កាតរ 
Carreau ការ ៉ា៊ូ 
Cartable កាតាប 
Carte កាេ 
Carte grise កាេគ្រ ី
Carton កាេុង 
Casino កាសុ្ណី៊ូ  
Centimètre ស្ង់ទីឡ ៉ាគ្េ 
Chimie រី  ី
Chocolat ស្៊ូក៊ូឡា 
Cube រ៊ូប 
Cyclone សុ្ីកល៊ូន 
 

G 
Guitar ហ្គតីា 
Guitar basse ហ្គតីាបាស្ 

H 
Haut-parleur អ៊ូបា៉ា ល័រ 
Hectare ហ្៊ិកតា 

K 
Kilo រីែ៊ូ 
Kilocycle រីែសុី្ីក  
Kilogramme រីែ៊ូគ្កា  
Kilomètre រីែ៊ូឡ ៉ាគ្េ  
Kilomètre carré រីែឡ ៉ាគ្េកាតរ 
Kilotonne រីែ៊ូតតាន 
Kilovolt រីែ៊ូវ ៉ាុល 
Kilowatt ញីែ៊ូវ៉ា េ់ 

L 
Litre លីគ្េ 
Loto ែ៊ូេ៊ូ 

M 
Magnétique ម៉ា តញទ៊ិច 
Magnétophone ម៉ា តញ 
Marathon ម៉ា រ៉ា េុង 
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Marine ម៉ា រនី 
Marque ម៉ា ក 
Masque ម៉ា ស់្ 
Massage ម៉ា ហ្ា 
Mazout ម៉ា ស្ ៊ូេ 
Mécanique ត កាន៊ិច 
Mégawatt ត ៉ាហ្គគ វ៉ា េ់ 
Menu  ុ៉ឺនុែ 
Mètre ឡ ៉ាគ្េ 
Mètre cube ឡ ៉ាគ្េរ៊ូប 
Milligramme  ៊ិលលីគ្កា  
Millimètre  ៊ិលលីឡ ៉ាគ្េ 
Missile  ីសុ្ីល 
Mode  ៉ា៊ូេ 
Modèle  ៉ា៊ូឡដល 
Moto-remorque រុ ៉ឺ ៉ាក ៉ា៊ូេ៊ូ 

P 
Piston ពីស្តុង 
Planton បលង់េុង 
Prise គ្ពី 
Pomme តបា៉ា   
Potassium ប៉ា៊ូតាស្យ៊ូ  

Q 
Quorum ក៊ូរ ៉ាុ  

R 
Radar រ៉ាដា 
Réacteur តរអាក់ទ័រ 
Remorque រុ ៉ឺ ៉ាក 
 

S 
Salade សាលាដ 
Salon សាែុង 
SAMU សា ុែ 
Satin សាតាងំ 
Série តស្ រ ី
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Sérum តស្រ ៉ា៊ូ  
Siffler សុ្ីតហ្ល 
Signer សុ្ីតញ៉ា 
Sirène សុ្ីឡរ ៉ាន 
Sirop សុ្ីរ ៉ា៊ូប៍ 
Ski ស្គី 
Soupe ស្ ុប 
Stade សាត ដ 
Standard ស្តង់ដារ 
Stéréo តស្តតរអ៊ូ 
Stop ស្តុប 
Super ស្ ុបឡពរ 

T 
Tank េង់ 
Taxi តាក់សុ្ ី
Taximètre តាក់សុ្ីឡ ៉ាគ្េ 
Ténia តេនញ៉ា   
Téléphone តេ 
Télécommande តេតែ 
Télégramme តេតែគ្កា  
Tonne តតាន 
Tracteur គ្តាក់ទ័រ 
Tube, tuyau ទុែតយ 

U 
Uranium អ ុែរ៉ានីញ៉ា៊ូ   

V 
Vacances វ៉ាកង 
Vaccine វ៉ា ក់សាងំ 
Valise វ៉ាលីស្ 
Villa វឡីា 
Visa វសីា 
Vitamine វតីា ីន 


