
មណ្ឌ លសិក្សាធិការយូនីហ្វៃដអូ៍ក្សឡនិដ ៍បង្ហា ញថា 
មគ្គុទ្ទេសក្សស៍ដងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរមួសម្រាបា់តាបិតាក្សនុងនាមជ្ជហ្ដគូ្ ថាន ក្សទី់ 1 

 
មណ្ឌ លសិក្សាធិការយូនីហ្វៃដអូ៍ក្សឡនិដ ៍ទ្ ឿទ្ៅទ្លើសំណំុ្មយួហ្ន ំទ្នឿសនូលអំពមី្រគ្ួសារដដលទ្យើងបទ្ម្រមើ ូនជ្ជទ្រៀងរាល់ហ្ងៃ។  
 
 ទំ្នឿទ្ោល #1  ាតាបិតាទងំអស់ានក្សតីម្រសហ្មសម្រាបកូ់្សនរបស់ខលួន និងចងឲ់្យពួក្សទ្គ្លអ 
 ទំ្នឿទ្ោល #2  ភាពជ្ជហ្ដគូ្រជ្ជមយួម្រគ្សួារគ្ាានសារសំន់នច់ទំ្សមសមទិផិនលហ្នការសិក្សា  
 ទំ្នឿទ្ោល #3 ាតាបិតាទងំអស់អាចោមំ្រទការសិក្សារបស់កូ្សនរបស់ពកួ្សទ្គ្បាន 
 ទំ្នឿទ្ោល #4  ការទទួលខុសម្ររូវក្សនុងការបទ្ងកើរភាពជ្ជហ្ដគូ្ររវាងសាលា និងនេម ដនអក្សជ្ជចបំងទ្លើបុគ្គលិក្សសាលា ជ្ជពិទ្សសថាន ក្សដ់ឹក្សនាសំាលា។ 
 
ពីទ្ម្រសមទ្យើងម្របកានយ់ក្សនូវ ទំ្នឿទ្ោលទ្លើការចូលរមួរបស់ម្រគ្សួារ ទ្យើងបានបទ្ងកើរសាា រ និងធនធានទ្ដើមបធីានាថា ម្រគ្សួារទងំអស់យល់អំពសីតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូល 
និងអាចោមំ្រទការសិក្សាទ្ៅក្សនុងនេម។ ធនធានទងំទ្នមរមួាន ក្សញ្ចបហ់្នទ្សៀវទ្ៅសម្រាបមុ់ខវជិ្ជា ទ្ោលទងំអស់ (Common Core Backpack) 
ដដលទងំទ្នាមគ្ាជ្ជសក្សមមភាពដដលាតាបិតាអាចទ្ម្របើទ្ៅនេម ទ្ដើមបពីម្រងឹងសតងដ់ារហ្នមុខវជិ្ជា ទ្ោលទងំទ្នាម។   
 

ទ្រើអៃីគ្ាសតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូល?  ទ្វរុអៃីម្ររវូការមុខវជិ្ជា សនូល 
កាលពីមុន រដឋនិមយួៗានក្សម្រមរិសតងដ់ារអបរ់រំបស់ខលួន។ ចំណុ្ចទ្នមបានបងកឲ្យានការ 
ភានម់្រចលំ និងក្សតបីារមមណ៍្អពំីថាទ្រើសិសសរបស់ទ្យើងទ្ម្ររៀមខលួនសម្រាបចូ់ល 
មហាវទិាល័យ និងអា ីពការង្ហរទ្ៅក្សនុងទ្ពលបញ្ចបក់ារសិក្សាពីវទិាល័យ ឬអរ។់ រដឋ 
កាលីវៃ័រញ៉ា  បានអនុមរ័នូវសតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលទ្ៅក្សនុងឆ្ន  ំ2010។ 
 

សតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរបស់រដឋ (CCSS) គ្ាជ្ជការរពំងឹទុក្សហ្នការសិក្សាមយួទ្ៅក្សនុងសិលបម 
ភាសាអងទ់្គ្លស និងគ្ណិ្រវទិា ដដលបានបទ្ងកើរទ្ឡើងទ្ដើមបទី្ម្ររៀមសិសសថាន ក្សទ់1ី2 (K-12) 
ឲ្យចូលទ្រៀនមហាវទិាល័យ និងទ្ជ្ជគ្ យ័អា ីពការង្ហរ។ CCSS បង្ហា ញឲ្យដឹងអំពអីៃីដដល 
ម្ររូវបានរពំងឹពសិីសស ទ្ៅតាមក្សម្រមរិនិមយួៗ ទ្ដាយឲ្យសិសស ាតាបិតា ម្រគ្ូបទ្ម្រងៀន និង 
អនក្សម្រគ្បម់្រគ្ងសាលា សថិរទ្ៅក្សនុងទតីាងំដរមយួដូចោន  ខណ្ៈទ្ពលក្សំពុងទ្ធៃើការទ្ឆ្ព មទ្ៅរក្ស 
ទ្ោលទ្ៅរមួោន ។  

សតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរបស់រដឋគ្ាានសារសំន់នព់ីទ្ម្រសមមុខវជិ្ជា ទងំទ្នមនងឹ យួ កុ្សារទងំ
អស់ មនិថាពកួ្សទ្គ្ជ្ជនរណាទ្នាមទ្ទ សុទផដរទ្រៀន ំនាញដូចោន សម្រាបទ់្រៀមចូល 
មហាវទិាល័យ និងអា ីពការង្ហរ។ ពួក្សទ្គ្បទ្ងកើរការរពំឹងទុក្សចាស់លាស់មយួសម្រាប ់
អៃីដដលកូ្សនរបស់អនក្សគ្ួរដងឹ និងអាចទ្ធៃើ ទ្ៅក្សនុងដននក្សសំន់នទ់្នសងៗ៖ អក្សខរក្សមម (ការអាន 
សរទ្សរ នយិាយ និងសាត បទ់្លើម្រគ្បដ់ននក្សហ្នមុខវជិ្ជា ) និងគ្ណិ្រវទិា។  
 

ម្របសិនអនក្សដឹងការរពំឹងទុក្សទងំទ្នាមគ្ាជ្ជអៃី ទ្ម្រកាយមក្សអនក្សអាច យួ កូ្សនរបស់អនក្សទ្រៀបចំខលួន 
ពីទ្ម្រសមទ្លាក្សអនក្សគ្ាជ្ជម្រគ្ដូំបូងរបស់កូ្សនទ្លាក្សអនក្ស។  
 

សិសសរបស់ទ្យើងគ្ាជ្ជអនក្សវទិាសាស្រសត អនក្សម្រសាវម្រជ្ជវ អនក្សម្រគ្បម់្រគ្ង និងអនក្សរចនាបលង ់
នាទ្ពលអនាគ្រ។ ពួក្សទ្គ្គ្ាជ្ជអនក្សទ្ដាមម្រសាយបញ្ហា  និងសវការ។ មុខវជិ្ជា សនូលទ្ម្ររៀម 
ទ្ធៃើឲ្យពកួ្សទ្គ្ម្របក្សរួម្របដ ងជ្ជមយួ 
មនិដមនម្ររមឹដរមរិតភស័្រក្សត នជ្ជរិអាទ្មរកិ្សកាងំទ្ៅក្សនុងរដឋទ្នសងទ្ទៀរប៉ាុទ្ណាណ មទ្ទ 
ប៉ាុដនតជ្ជមយួសិសសដដលមក្សពបីណាត ម្របទ្ទសនានាទ្លើពភិពទ្លាក្ស។  

 
ទ្រើម្រគ្សួារអាចោមំ្រទទ្ជ្ជគ្ យ័របស់សាលាទ្ដាយរទ្បៀបណា? 
ភាពជ្ជហ្ដគូ្រជ្ជមយួម្រគ្សួារគ្ាានសារសំន់នស់ម្រាបទ់្ជ្ជគ្ យ័ហ្នការសិក្សា។ និយាយយា៉ា ងសាមញ្ញ  សាលាមនិអាចអបរ់សិំសសដរាន ក្សឯ់ងបានទ្ទ។ ទ្រើម្រគ្សួារអាចទ្ធៃើជ្ជហ្ដគូ្រជ្ជមយួ 
សាលាបានទ្ដាយរទ្បៀបណា? 
 

1. ដឹងពអីៃីដដលកូ្សនរបស់អនក្សគ្ួរទ្រៀនទ្ៅថាន ក្សទ់ី 1 
2. សួរម្រគ្ថូាទ្រើកូ្សនរបស់អនក្សានទទលួ នំាញដដលបានបទ្ម្រងៀនទ្វើយឬទ្ៅ 
3. សួរថាទ្រើទ្លាក្សអនក្សអាចោមំ្រទការសិក្សាទ្ៅនេមទ្ដាយរទ្បៀបណា។ សួររក្សសក្សមមភាពពីក្សញ្ចបហ់្នទ្សៀវទ្ៅសម្រាបមុ់ខវជិ្ជា ទ្ោលទងំអស់ (Common Core Backpack) 

ដដលគ្ាជ្ជសក្សមមភាព ដដលាតាបតិាទ្ម្របើទ្ៅនេមជ្ជមយួកូ្សន ទ្ដើមបទីទលួបានចទំ្ណ្មដឹងពីសតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលទងំទ្នាម។  
4. អាន អាន អាន។ សូមឲ្យកូ្សនរបស់ទ្លាក្សអនក្សអានជ្ជទ្រៀងរាល់ហ្ងៃ និងសួរសំណួ្រទ្ៅពួក្សទ្គ្។ ទ្ម្រកាយមក្សទ្ទៀរ ឲ្យពួក្សទ្គ្ទ្ៅអានអរថបទទ្ដើមបទី្ ល្ើយសំណួ្រ 

“ទ្រើអនក្សដឹងទ្ដាយរទ្បៀបណា? 
5. ម្ររូវម្របាក្សដថា កូ្សនរបស់ទ្លាក្សអនក្សគ្ាក្សពុំងអានទ្សៀវទ្ៅដដលមនិដមនជ្ជម្របទ្លាមទ្លាក្សម្របឌរិ ជ្ជញឹក្សញប។់   

 
 
 
 

 
 



សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូលរមួសម្រាបថ់ាន ក្សទ់ ី1  
 

ទ្នមគ្ាជ្ជបណិំ្ន សិលបមភាសាអងទ់្គ្លស សំន់នម់យួចនំួនដដលម្ររូវយក្សមក្សបទ្ម្រងៀនទ្ៅក្សនុងថាន ក្សទ់ី 1។ សម្រាបត់ារាងសតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  សូមចូលទ្ៅទ្គ្វទំពរ័
ម្រក្សសួងអបរ់រំដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  (http://www.cde.ca.gov/re/cc/). 
  
 

ានសក្សមមភាពពីក្សញ្ចបហ់្នទ្សៀវទ្ៅសម្រាបមុ់ខវជិ្ជា ទ្ោល សម្រាបស់តងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលនមិយួដដលានទ្រៀបរាបក់្សនុងបញ្ា ីន់ងទ្ម្រកាមៈ    

សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូលរមួ ជ្ជទូទ្ៅ វាាននយ័ថា កូ្សនរបស់អនក្សអាច… 
RL.1.1  សួរ និងទ្ ល្ើយសំណួ្រអពំចីណុំ្ចពសិាត រសំន់ន់ៗ ទ្ៅក្សនុងអរថបទ ទ្រៀបរាបអ់ពំីនរណា អៃីមយួ ទីក្សដនលង ទ្ពលទ្វលា មូលទ្វរុ និងរទ្បៀប បនាេ បព់ ី

បានអាចទ្រឿងចប ់
RL.1.2  ពិពណ៌្នាទ្រឿងទ្ឡើងវញិ រមួានចំណុ្ចពសិាត រសំន់ន់ៗ  និងបង្ហា ញអពំីការយល់ព ី

ខលឹមសារទ្ោល ឬទ្មទ្រៀន 
ម្របាបទ់្រឿងទ្ឡើងវញិ 

RL.1.3  ពិពណ៌្នាអំពរីួអងគ ឈុរឆ្ក្ស និងម្រពឹរតកិារណ៍្សំន់ន់ៗ ទ្ៅក្សនុងសាចទ់្រឿងទ្ដាយ 
ទ្ម្របើចណុំ្ចពសិាត រសំន់ន់ៗ ។  

ម្របាបព់ីសាចទ់្រឿង ឈុរឆ្ក្ស និងអៃីដដលបានទ្ក្សើរទ្ឡើងទ្ៅក្សនុងទ្រឿង។ 

RI.1.1  សួរ និងទ្ ល្ើយសំណួ្រអពំចីណុំ្ចពសិាត រសំន់ន់ៗ ទ្ៅក្សនុងអរថបទ ទ្រៀបរាបអ់ពំីនរណា អៃីមយួ ទីក្សដនលង ទ្ពលទ្វលា មូលទ្វរុ និងរទ្បៀប បនាេ បព់ីបាន 
អាចទ្រឿងពរិ ចប ់

RI.1.2  បង្ហា ញអពំីម្របធានបទសំន់ន់ៗ  និងពពិណ៌្នាទ្ឡើងវញិនូវចណុំ្ចពសិាត រសំន់ន់ៗ  
ហ្នអរថបទ 

រក្សម្របធានបទសំន់ន ់និងភាពពសិាត រទ្ៅក្សនុងដននក្សហ្នទ្រឿងពរិ 

RI.1.3  ពិពណ៌្នាទំនាក្សទ់នំងរវាងបុគ្គលពីរនាក្ស ់ម្រពឹរតកិារណ៍្ គ្ំនិរ ឬបំដណ្ក្សហ្នពរ័ា៌ន 
ទ្នសងៗទ្ៅក្សនុងអរថបទ។  

ភាា ប ់និងពិពណ៌្នាអំពទីំនាក្សទ់នំងរវាងបុគ្គលពរីនាក្ស ់ម្រពឹរតកិារណ៍្ 
ឬគ្ំនរិទ្ៅក្សនុងទ្រឿងពរិ។ 

RL.1.5  ពនយល់ភាពទ្នសងោន រវាងទ្សៀវទ្ៅដដលម្របាបអ់ពំីទ្រឿង និងទ្សៀវទ្ៅដដលនតល់ 
ពរ័ា៌ន ទ្ដាយដក្សម្រសងព់ីម្របទ្ភទអរថបទទ្នសងៗោន ។  

ម្របាបភ់ាពទ្នសងោន រវាងទ្រឿងម្របឌិរ និងទ្រឿងពិរ   

RL.1.6  បង្ហា ញថាទ្រើនរណាគ្ាក្សពុំងម្របាបទ់្រឿងទ្ៅក្សនុងដននក្សទ្នសងៗក្សនុងអរថបទ  ទ្រៀបរាបអ់ពំីនរណាដដលក្សំពុងម្របាបទ់្រឿង 
RI.1.5  ដឹង និងទ្ម្របើសំណ្ងឃ់្លល ហ្នអរថបទទ្នសងៗ (ឧ. លំដាបស់ាចទ់្រឿង) និង ម្របទ្ភទអរថបទ 

(ឧ. ចំណ្ងទ្ ើង ារិកា សនាេ នុម្រក្សម បញ្ា ីទ្អឡិចម្ររនូិក្ស និងរបូសញ្ហញ ) ទ្ដើមបដីាក្ស ់
ការពរិសំន់ន់ៗ  ឬពរ័ា៌នទ្ៅក្សនុងអរថបទ។ CA 

ទ្ម្របើម្របទ្ភទអរថបទទ្ដើមប ីយួ ឲ្យខុ្ំយល់អពំទី្រឿងពរិ 

RI.1.6  បង្ហា ញភាពទ្នសងោន រវាងពរ័ា៌នដដលនតល់ ូនទ្ដាយរបូភាព ឬការពនយល់ទ្នសងៗ 
និងពរ័ា៌នដដលនតល់តាមរយៈសក្សយដដលានទ្ៅក្សនុង អរថបទ។  

ទ្ម្របើសក្សយ និងរបូភាពទ្ដើមប ីយួ ឲ្យខុ្ំយល់ទ្រឿងពិរ 

RL.1.7  ទ្ម្របើការពនយល់ និងភាពពសិាត រទ្ៅក្សនុងទ្រឿងទ្ដើមបពីពិណ៌្នារួអងគ ឈុរឆ្ក្ស ឬ 
ម្រពឹរតការណ៍្។  

ទ្ម្របើសក្សយ និងរបូភាពទ្ដើមប ីយួ ខុ្ំម្របាបអ់ំពរីួអងគ វគ្គ និងឈុរឆ្ក្សហ្នទ្រឿង 

RI.1.8  បង្ហា ញអពំីមូលទ្វរុ ដដលអនក្សនិពនផនតល់ ទ្ដើមបោីមំ្រទចណុំ្ចទ្ៅក្សនុងអរថបទ ខុ្ំអាចរក្សមូលទ្វរុទ្ដើមបោីមំ្រទទ្ោលគ្នំរិសំន់ន់ៗ ហ្នទ្រឿងពិរ 
RL.1.10  ទ្ដាយានការនតល់ ូននូវគ្នលមឹងមីៗ និងការោមំ្រទ សូមអានអរថបទពរ័ា៌នសម្រាប ់

ថាន ក្សទ់1ី ឲ្យបានម្ររឹមម្ររូវ 
a. ពម្រងឹងចំទ្ណ្មដងឹដបូំងអពំីពរ័ា៌ន និងម្រពឹរតិការណ៍្ទ្ៅក្សនុងអរថបទ 
b. សូមបញ្ហា ក្សក់ារទយទុក្សអំពអីៃីដដលនងឹទ្ក្សើរទ្ឡើងទ្ៅក្សនុងអរថបទ 

អាន និងដសៃងយល់ទ្សៀវទ្ៅទ្រឿងថាន ក្សទ់1ី 

RF.1.1  បង្ហា ញឲ្យយល់ពរីចនាសមពន័ផ និងលក្សខណ្ៈទ្ោលហ្នឯក្សសារដដលម្ររវូទ្បាមពុមា 
a. ទទួលសាគ ល់លក្សខណ្ៈទ្នសងោន ហ្នម្របទ្យាគ្ (ឧ. សក្សយដំបូង អក្សសរធ ំ

និងវណ្ណ យុរតសិញ្ហញ  ដដលទ្ម្របើទ្ៅចុងម្របទ្យាគ្) 

ទ្ម្របើម្របទ្ភទអរថបទធមមតាទ្ដើមប ីួយ ោរអ់ាន (រក្សសក្សយដបូំង អក្សសរធ ំនិង 
វណ្ណ យុរតសិញ្ហញ ) 

RF.1.3  ដឹង និងអនុវរតការបទ្ញ្ចញសទ្មលងតាមក្សម្រមរិថាន ក្ស ់និង ំនាញហ្នការវភិាគ្សក្សយ 
ទ្ដាយបក្សម្រសាយសក្សយទ្ៅដាចទ់្ដាយដឡក្ស និងក្សនុងអរថបទ។ CA 

ចូរអានសក្សយថាន ក្សទ់1ី 

RF.1.4  អានឲ្យបានចាស់លាស់ និងរលូន ទ្ដើមបដីសៃងយល់ អានជ្ជមយួនងឹសំណ្ងឃ់្លល  អានឲ្យបានចាស់លាស់ និងអានទ្ឡើងវញិ 
ទ្ដើមបដីសៃងយល់ថាសក្សយាននយ័ដូចទ្មតច។ 

 
 

សតងដ់ារដដលានភាពង្ហយម្រសួលសម្រាប់ាតាបិតា ដដលដក្សម្រសងពី់ទ្លាក្ស Jill និង Cathey Henry។ “I Can Standards.” www.thecurricculumcorner.com. ហ្ងៃទី 3 ដខ្នូ  ឆ្ន  ំ2012 

http://www.cde.ca.gov/re/cc/
http://www.thecurricculumcorner.com/


សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូល សម្រាបថ់ាន ក្សទ់1ី 
  
ទ្នមគ្ាជ្ជបណិំ្ន គ្ណិ្រវទិា សំន់ន់ៗ ដដលបទ្ម្រងៀនទ្ៅថាន ក្សទ់1ី។ សម្រាបប់ញ្ា ីសតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលហ្នរដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  សូមចូលទសសនាទ្គ្វទំពរ័ម្រក្សសួងអបរ់រំដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  
(http://www.cde.ca.gov/re/cc/).   
  

ានសក្សមមភាពក្សញ្ចបហ់្នទ្សៀវទ្ៅសម្រាបមុ់ខវជិ្ជា ទ្ោល (Common Core Backpack) សម្រាបស់តងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលនិមយួៗ ដដលានដូចន់ងទ្ម្រកាម៖  
 

សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូលរមួ ជ្ជទូទ្ៅ វាាននយ័ថា កូ្សនរបស់អនក្សអាច… 
1.OA.1  ទ្ម្របើទ្លខបូក្ស និងទ្លខដក្សទ្ៅក្សនុងចំននួចទ្នាល មព ី20 ទ្ដើមបទី្ដាមម្រសាយលំហារជ់្ជសក្សយ

ដដលសក្សព់ន័ផនងឹការបូក្សបដនថម ដក្សទ្ចញ ដាក្សចូ់លោន  បញ្ចូ ល និងទ្ម្របៀបទ្ធៀបជ្ជមយួនឹង
អញ្ហញ រទ្ៅម្រគ្បទ់ីតាងំទងំអស់ ឧ. ទ្ដាយ ទ្ម្របើម្របាស់វរថុ គ្ំនូរ និងសមកីារដដលាន
និមរិតសញ្ហញ សម្រាបទ់្លខមនិសាគ ល់ ទ្ដើមបតីាងជ្ជចំទ្ណាទ ។  

ទ្ម្របើយុទផសាស្រសត ទ្ដើមបទី្ដាមម្រសាយចំទ្ណាទជ្ជសក្សយទ្ដាយទ្ម្របើវធិីបូក្ស និងវធិី
ដក្ស។ 

1.OA.2  ទ្ដាមម្រសាយលំហារជ់្ជសក្សយ ដដលសំុឲ្យានការបូក្សបញ្ចូ លទ្លខចំននួប ីដដលនលបូក្សគ្ា 
រិចជ្ជង ឬទ្សមើនឹង 20 ឧ. ទ្ដាយ ទ្ម្របើម្របាស់វរថុ គ្ំនូរ និងសមកីារដដលាននិមរិតសញ្ហញ
សម្រាបទ់្លខមនិសាគ ល់ ទ្ដើមបតីាងជ្ជចំទ្ណាទ ។ 

ទ្ដាមម្រសាយចំទ្ណាទជ្ជសក្សយទ្ដាយបដនថមចំននួគ្រប់ី។ 

1.NBT.1  រាបដ់ល់ទ្លខ 120 ចាបព់ីទ្លខណាមយួដដលរិចជ្ជទ្លខ120។ ទ្ៅក្សនុងលំដាបទ់្នម អាន 
និងសរទ្សរទ្លខ និងរណំាងឲ្យវរថុមយួចនំួនដដលានសរទ្សរទ្លខទ្ៅពីទ្លើ 

រាបដ់ល់ 120។ 

1.NBT.2  យល់ថា ចំននួពីរខេងហ់្នទ្លខពីខេងគ់្ារណំាងឲ្យចនំួនដប ់និងចំនួនមយួ។ យល់អំពីចណុំ្ច 
ន់ងទ្ម្រកាមជ្ជក្សរណី្ពិទ្សសៈ 

a. 10 អាចម្ររូវបានគ្ិរជ្ជបណ្តុ ំ ហ្នចំននួមយួដបដ់ង ទ្ៅថា “ខេងដ់ប”់ 
b. ចំនួនព1ី1 ដល់19 គ្ារមួានខេងដ់ប ់បូក្សនឹងទ្លខមយួ ពីរ បី បនួ ម្របា ំម្របាមំយួ 

ម្របាពំីរ ម្របាបំ ីនិងម្របាបំនួ។ 
c. ចំនួន 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 សំទ្ៅទ្លើការបដនថមទ្លខមយួ 

ពីរ ប ីបនួ ម្របា ំម្របាមំយួ ម្របាពំីរ ម្របាបំ ីនិងម្របាបំនួ (និងទ្លខសូនយ)  

ម្របាបថ់ាទ្រើានចំននួខេងដ់ប ់និងខេងរ់ាយប៉ាុនាម នទ្ៅក្សនុងទ្លខណាមយួ។ 

1.NBT.3  ទ្ម្របៀបទ្ធៀបទ្លខពីរខេងច់នំួនពីរ ដនអក្សទ្លើអរថនយ័ហ្នខេងដ់ប ់និងមយួ ទ្ដាយក្សរម់្រតានូវ 
លទផនលហ្នការទ្ម្របៀបទ្ធៀបជ្ជមយួនឹងនិមរិតសញ្ហញ  >, =, និង <។ 

ទ្ម្របៀបទ្ធៀបចំនួនពីរខេង ់ទ្ដាយទ្ម្របើ ់<, =, និង >។   

1.NBT.5  ដនអក្សទ្លើទ្លខពីរខេងម់យួ គ្ិរដសៃងរក្សទ្ម្រចើនទ្លខទ្ម្រចើនជ្ជង10 ឬរិចជ្ជង10 ទ្ដាយពុំបាច ់
ពនយល់ពីវចិារដដលបានទ្ម្របើម្របាស់ទ្ទ។ 

រក្សទ្លខទ្ម្រចើនជ្ជង10 ឬរិចជ្ជង10 ទ្ដាយគ្ិរទ្ៅក្សនុងខរួក្សាល របស់ទ្គ្។ 

1.MD.1  បញ្ហា ទិញវរថុចនំួនបតីាមម្របដវង ទ្ម្របៀបទ្ធៀបម្របដវងហ្នវរថុពីរទ្ដាយទ្ម្របើវរថុទបីី។ រទ្ម្រមៀបវរថុប ីតាមលំដាបព់ីដវងជ្ជងទ្គ្ទ្ៅខលីជ្ជងទ្គ្។ 

1.MD.2  បង្ហា ញពីម្របដវងហ្នវរថុជ្ជចនំួនគ្រហ់្នឯក្សតារង្ហៃ ស់ ទ្ដាយការដាក្សរ់ំទ្រៀបវរថុខលីៗជ្ជទ្ម្រចើន 
(ឯក្សតារង្ហៃ ស់) ពីចុងមយួទ្ៅចុងមយួ។ យល់ថា ការវាស់ម្របដវងវរថុមយួគ្ាជ្ជចំននួហ្ន 
ឯក្សតាម្របដវងហ្នវរថុដដលានទវំំដូចោន ដដលលារសនផឹង ទ្ដាយោម នចទ្នាល ម ឬជ្ជនោ់ន ។ 
ក្សម្រមរិចណុំ្ចដដលវរថុទ្នាមម្ររូវបានវាស់ដវងគ្ាលារសនផងឹតាមចំននួម្របដវងដដលោម ន 
ចទ្នាល ម និងជ្ជនោ់ន ។  

ម្របាបអ់ំពីម្របដវងហ្នវរថុទ្ដាយទ្ម្របើចំននួគ្រ។់ 

1.MD.3  ម្របាប ់និងសរទ្សទ្ពលទ្វលាជ្ជទ្ា៉ា ង និងក្សនលមទ្ា៉ា ងទ្ដាយទ្ម្របើនាឡិកាឌី ងីល។  ម្របាប ់និងសរទ្សរទ្ពលទ្វលាជ្ជទ្ា៉ា ង និងក្សនលមទ្ា៉ា ងទ្ដាយទ្ម្របើនាឡិកា។ 
1.MD.4  ទ្រៀបច ំតាង និងបក្សម្រសាយទិនននយ័ជ្ជបីម្របទ្ភទ។ សួរ និងទ្ ល្ើយ សំណួ្រអំពចីំននួសរបុ 

ហ្នពិនេុ ទ្រើានប៉ាុនាម នទ្ៅក្សនុងម្របទ្ភទនមិយួៗ និងានរចិ ឬទ្ម្រចើនប៉ាុនាម នទ្ទៀរទ្ៅក្សនុងម្របទ្ភទ 
និមយួៗ ជ្ជងទ្ៅក្សនុងដននក្សមយួទ្នសងទ្ទៀរ 

ទ្រៀបច ំដសៃងយល់ និងទ្ ល្ើយសំណួ្រអំពីទនិននយ័។ 

1.G.1  បង្ហា ញភាពខុសោន រវាងលក្សខណ្ៈដដលានក្សណំ្រន់ិយមនយ័ (ឧ. ម្ររីទ្កាណ្គ្ាាន
លក្សខណ្ៈបិទ ិរ និង ានបីម្រ ុង) ទល់នឹងលក្សខណ្ៈដដលមនិានក្សំណ្រន់ិយមនយ័ (ឧ. 
ពណ៌្ ទិសទ្ៅ និងទវំទំងំមូល) សង ់និងគូ្សរបូរាងទ្នសងៗទ្ដើមបបីង្ហា ញឲ្យទ្ ើញនូវ
លក្សខណ្ៈដដលានក្សំណ្រន់ិយមនយ័។ 

ម្របាប ់សង ់និងគូ្សរបូរាងទ្នសងៗ។ 
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