
មណ្ឌ លសិក្សាធិការយូនីហ្វៃដអូ៍ក្សឡនិដ ៍បង្ហា ញថា 
មគ្គុទ្ទេសក្សស៍ដងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរមួសម្រាបា់តាបិតាក្សនុងនាមជ្ជហ្ដគូ្ ថាន ក្សទី់ 4 

 
មណ្ឌ លសិក្សាធិការយូនីហ្វៃដអូ៍ក្សឡនិដ ៍ទ្ ឿទ្ៅទ្លើសំណំុ្មយួហ្ន ំទ្នឿសនូលអំពមី្រគ្ួសារដដលទ្យើងបទ្ម្រមើ ូនជ្ជទ្រៀងរាល់ហ្ងៃ។  
 
 ទំ្នឿទ្ោល #1  ាតាបិតាទងំអស់ានក្សតីម្រសហ្មសម្រាបកូ់្សនរបស់ខលួន និងចងឲ់្យពួក្សទ្គ្លអ 
 ទំ្នឿទ្ោល #2  ភាពជ្ជហ្ដគូ្រជ្ជមយួម្រគ្សួារគ្ាឺនសារសំខានច់ទំ្ ោះសមទិធិផលហ្នការសិក្សា  
 ទំ្នឿទ្ោល #3 ាតាបិតាទងំអស់អាចោមំ្រទការសិក្សារបស់កូ្សនរបស់ពកួ្សទ្គ្បាន 
 ទំ្នឿទ្ោល #4  ការទទួលខុសម្ររូវក្សនុងការបទ្ងកើរភាពជ្ជហ្ដគូ្ររវាងសាលា និងផេោះ ដផអក្សជ្ជចបំងទ្លើបុគ្គលិក្សសាលា ជ្ជពិទ្សសថាន ក្សដ់ឹក្សនាសំាលា។ 
 
ពីទ្ម្រ ោះទ្យើងម្របកានយ់ក្សនូវ ទំ្នឿទ្ោលទ្លើការចូលរមួរបស់ម្រគ្សួារ ទ្យើងបានបទ្ងកើរសាា រ និងធនធានទ្ដើមបធីានាថា ម្រគ្សួារទងំអស់យល់អំពសីតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូល និង
អាចោមំ្រទការសិក្សាទ្ៅក្សនុងផេោះ។ ធនធានទងំទ្នោះរមួាន ក្សញ្ចបហ់្នទ្សៀវទ្ៅសម្រាបមុ់ខវជិ្ជា ទ្ោលទងំអស់ (Common Core Backpack) ដដលទងំទ្នាោះគ្ឺជ្ជ
សក្សមមភាពដដលាតាបតិាអាចទ្ម្របើទ្ៅផេោះ ទ្ដើមបពីម្រងងឹសតងដ់ារហ្នមុខវជិ្ជា ទ្ោលទងំទ្នាោះ។   
 

ទ្រើអៃីគឺ្សតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូល?  ទ្វរុអៃីម្ររវូការមុខវជិ្ជា សនូល 
កាលពីមុន រដឋនិមយួៗានក្សម្រមរិសតងដ់ារអបរ់រំបស់ខលួន។ ចំណុ្ចទ្នោះបានបងកឲ្យានការ 
ភានម់្រចលំ និងក្សតបីារមមណ៍្អពំីថាទ្រើសិសសរបស់ទ្យើងទ្ម្ររៀមខលួនសម្រាបចូ់ល មហាវទិាល័
យ និងអា ីពការង្ហរទ្ៅក្សនុងទ្ពលបញ្ចបក់ារសិក្សាពីវទិាល័យ ឬអរ។់ រដឋ កាលីវៃ័រញ៉ា  
បានអនុមរ័នូវសតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលទ្ៅក្សនុងឆ្ន  ំ2010។ 
 

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

សតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរបស់រដឋគ្ាឺនសារសំខានព់ីទ្ម្រ ោះមុខវជិ្ជា ទងំទ្នោះនងឹ យួ កុ្សារទងំ
អស់ មនិថាពកួ្សទ្គ្ជ្ជនរណាទ្នាោះទ្ទ សុទធដរទ្រៀន ំនាញដូចោន សម្រាបទ់្រៀមចូល មហា
វទិាល័យ និងអា ីពការង្ហរ។ ពួក្សទ្គ្បទ្ងកើរការរពំឹងទុក្សចាស់លាស់មយួសម្រាប ់អៃីដដល
កូ្សនរបស់អនក្សគ្ួរដឹង និងអាចទ្ធៃើ ទ្ៅក្សនុងដផនក្សសំខានទ់្ផសងៗ៖ អក្សខរក្សមម (ការអាន សរទ្សរ 
នយិាយ និងសាត បទ់្លើម្រគ្បដ់ផនក្សហ្នមុខវជិ្ជា ) និងគ្ណិ្រវទិា។  
 

ម្របសិនអនក្សដឹងការរពំឹងទុក្សទងំទ្នាោះគ្ជឺ្ជអៃី ទ្ម្រកាយមក្សអនក្សអាច យួ កូ្សនរបស់អនក្សទ្រៀបចំខលួន 
ពីទ្ម្រ ោះទ្លាក្សអនក្សគ្ជឺ្ជម្រគ្ដូំបូងរបស់កូ្សនទ្លាក្សអនក្ស។  
 

សិសសរបស់ទ្យើងគ្ជឺ្ជអនក្សវទិាសាស្រសត អនក្សម្រសាវម្រជ្ជវ អនក្សម្រគ្បម់្រគ្ង និងអនក្សរចនាបលង ់
នាទ្ពលអនាគ្រ។ ពួក្សទ្គ្គ្ជឺ្ជអនក្សទ្ដាោះម្រសាយបញ្ហា  និងសវការ។ មុខវជិ្ជា សនូលទ្ម្ររៀម ទ្ធៃើ
ឲ្យពួក្សទ្គ្ម្របក្សួរម្របដ ងជ្ជមយួ មនិដមនម្ររមឹដរមរិតភស័្រក្សត នជ្ជរិអាទ្មរកិ្សកាងំទ្ៅក្សនុងរដឋ
ទ្ផសងទ្ទៀរប៉ាុទ្ណាណ ោះទ្ទ ប៉ាុដនតជ្ជមយួសិសសដដលមក្សពបីណាត ម្របទ្ទសនានាទ្លើពិភពទ្លាក្ស។  

 
ទ្រើម្រគ្សួារអាចោមំ្រទទ្ជ្ជគ្ យ័របស់សាលាទ្ដាយរទ្បៀបណា? 
ភាពជ្ជហ្ដគូ្រជ្ជមយួម្រគ្សួារគ្ាឺនសារសំខានស់ម្រាបទ់្ជ្ជគ្ យ័ហ្នការសិក្សា។ និយាយយា៉ា ងសាមញ្ញ  សាលាមនិអាចអបរ់សិំសសដរាន ក្សឯ់ងបានទ្ទ។ ទ្រើម្រគ្សួារអាចទ្ធៃើជ្ជ
ហ្ដគូ្រជ្ជមយួ សាលាបានទ្ដាយរទ្បៀបណា? 
 

1. ដឹងពអីៃីដដលកូ្សនរបស់អនក្សគ្ួរទ្រៀនទ្ៅថាន ក្សទ់ី 4 
2. សួរម្រគ្ថូាទ្រើកូ្សនរបស់អនក្សានទទលួ នំាញដដលបានបទ្ម្រងៀនទ្វើយឬទ្ៅ 
3. សួរថាទ្រើទ្លាក្សអនក្សអាចោមំ្រទការសិក្សាទ្ៅផេោះទ្ដាយរទ្បៀបណា។ សួររក្សសក្សមមភាពពីក្សញ្ចបហ់្នទ្សៀវទ្ៅសម្រាបមុ់ខវជិ្ជា ទ្ោលទងំអស់ (Common Core 

Backpack) ដដលគ្ជឺ្ជសក្សមមភាព ដដលាតាបិតាទ្ម្របើទ្ៅផេោះជ្ជមយួកូ្សន ទ្ដើមបទីទលួបានចំទ្ណ្ោះដឹងពីសតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលទងំទ្នាោះ។  
4. អាន អាន អាន។ សូមឲ្យកូ្សនរបស់ទ្លាក្សអនក្សអានជ្ជទ្រៀងរាល់ហ្ងៃ និងសួរសំណួ្រទ្ៅពួក្សទ្គ្។ ទ្ម្រកាយមក្សទ្ទៀរ ឲ្យពួក្សទ្គ្ទ្ៅអានអរថបទទ្ដើមបទី្ ល្ើយសំណួ្រ “ទ្រើ

អនក្សដងឹទ្ដាយរទ្បៀបណា? 
5. ម្ររូវម្របាក្សដថា កូ្សនរបស់ទ្លាក្សអនក្សគ្ឺក្សពុំងអានទ្សៀវទ្ៅដដលមនិដមនជ្ជម្របទ្លាមទ្លាក្សម្របឌរិ ជ្ជញឹក្សញប។់   

 
 



សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូលរមួសម្រាបថ់ាន ក្សទ់ ី4  
 

ទ្នោះគ្ជឺ្ជបណិំ្ន សិលបោះភាសាអងទ់្គ្លស សំខានម់យួចំនួនដដលម្ររូវយក្សមក្សបទ្ម្រងៀនទ្ៅក្សនុងថាន ក្សទ់4ី។ សម្រាបត់ារាងសតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  សូមចូល
ទ្ៅទ្គ្វទពំរ័ម្រក្សសួងអបរ់រំដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  (http://www.cde.ca.gov/re/cc/)។   

ានសក្សមមភាពពីក្សញ្ចបហ់្នទ្សៀវទ្ៅសម្រាបមុ់ខវជិ្ជា ទ្ោល សម្រាបស់តងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលនមិយួដដលានទ្រៀបរាបក់្សនុងបញ្ា ីខាងទ្ម្រកាមៈ  
 

 សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូលរមួ ជ្ជទូទ្ៅ វាាននយ័ថា កូ្សនរបស់អនក្សអាច… 
RL.4.1  ដផអក្សទ្លើពរ័ា៌នលមអរិ និងឧទវរណ៍្ក្សនុងអរថបទទ្ៅទ្ពលទ្ធៃើការពនយល់អំពី

គ្ំនិរបង្ហា ញម្ររងរ់បស់អរថបទ នងិទ្ៅទ្ពលទញទ្សចក្សតីសននិដាឋ នពីអរថបទ។   
ពនយល់ពសីាចទ់្រឿងទ្ដាយដផអក្សទ្លើពរ័ា៌នលមអរិ នងិឧទវរណ៍្ទ្ៅក្សនុងអរថបទ។    

RL.4.2  ក្សំណ្រព់ីមូលបទទ្ៅក្សនុងទ្រឿង ទ្លាខ ន ឬក្សំណាពយទ្ចញពីពរ័ា៌នលមអរិទ្ៅក្សនុង
អរថបទ សទ្ងខបអរថបទ។   

សទ្ងខបម្របឌិរក្សថាមយួទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់ ក្សយរបស់ខលួន។   

RL.4.3  ពណ៌្នាទ្ដាយលអិរលអនអ់ំពរីួអងគ ទសសនយីភាព ឬម្រពរឹតិការណ៍្ក្សនុងទ្រឿង 
ឬទ្លាខ ន ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់ពរ័ា៌នលមអរិជ្ជក្សល់ាក្សក់្សនុងអរថបទ (ឧទវរណ៍្ 
គ្ំនិរ  ក្សយទ្ពចន ៍ឬសក្សមមភាពរបស់រអួងគណាាន ក្ស)់។   

ទ្ម្របើម្របាស់ពរ័ា៌នលមអរិជ្ជក្សល់ាក្សទ់្ៅក្សនុងអរថបទទ្ដើមប ីនំយួក្សនុងការពណ៌្នារួ
អងគ ទសសនយីភាព ឬម្រពឹរតកិារណ៍្ទ្ៅក្សនុងទ្រឿង។   

RL.4.4  ក្សំណ្រអ់រថនយ័ហ្ន ក្សយ និងឃ្លល ដដលម្ររូវបានទ្ម្របើម្របាស់ទ្ៅក្សនុងអរថបទ រមួទងំ
 ក្សយ និងឃ្លល ដដលពណ៌្នាបញ្ឆ ិរបទ្ញ្ឆ ៀងទ្លើរួអងគសំខាន់ៗ ដដលានទ្ៅក្សនុង
ទ្ទវក្សថា (ឧទវរណ៍្៖ រុងឹបុឹងាមំនួ [Herculean]) ។   

ក្សំណ្រអ់រថនយ័ហ្ន ក្សយ និងឃ្លល ដដលអនក្សនិពនធទ្ម្របើម្របាស់។    

RL.4.5  ពនយល់ពភីាពខុសោន សំខាន់ៗ រវាង ក្សណំាពយ ទ្លាខ ន នងិអរថបទ ក្សយរាយ និង
សិក្សាអំពរីចនាសមពន័ធធារុផសហំ្នក្សណំាពយ (ឧទវរណ៍្ ឃ្លល   ក្សយចនួ និង
រង្ហៃ ស់) នងិទ្លាខ ន (ឧទវរណ៍្ រួអងគ ទសសនយីភាព ការពិពណ៌្នា ការ
សនេនា និងឈុរសដមតង) ទ្ៅទ្ពលសរទ្សរ ឬនយិាយអំពអីរថបទ។   

ដផអក្សទ្លើធារុផសជំ្ជក្សល់ាក្សហ់្នក្សណំាពយ (ឃ្លល   ក្សយចួន នងិរង្ហៃ ស់) និងទ្លាខ ន (រួ
អងគ ទសសនយីភាព ការពណ៌្នា ការសនេនា និងឈុរសដមតង) ទ្ៅទ្ពលោរស់រ
ទ្សរ ឬនយិាយអពំីម្របឌរិក្សថាមយួ។  

RL.4.7  ទ្ធៃើឲ្យានទំនាក្សទ់ំនងរវាងអរថបទទ្ៅក្សនុងទ្រឿង ឬទ្លាខ នមយួ និងទ្ធៃើបទបង្ហា ញ
ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់របូភាព ឬនទិនអំពអីរថបទ ក្សណំ្រអ់ពំីទកី្សដនលងដដលឃ្លល  
និមយួៗ ល្ុោះបញ្ហច ំងអពំីការពណ៌្នាជ្ជក្សល់ាក្ស ់នងិឈុរទ្ៅក្សនុងអរថបទ។    

ទ្ធៃើឲ្យានទំនាក្សទ់ំនងរវាងអរថបទដដលបានសរទ្សរ និងការបក្សម្រសាយលមអរិហ្ន
អរថបទដូចោន ។    

RI.4.1  
  

សួរ និងទ្ ល្ើយសំណួ្រអពំីពរ័ា៌នលមអរិសំខានទ់្ៅក្សនុងអរថបទ។   ពនយល់អំពីការបទ្ម្រងៀនទ្រឿងម្របទ្លាមទ្លាក្សមនិម្របឌរិមយួ ទ្ដាយដផអក្សទ្លើពរ័ា៌ន
លមអរិ នងិឧទវរណ៍្ទ្ៅក្សនុងអរថបទ។    

RI.4.2  ក្សំណ្រអ់ំពមី្របធានបទសំខាន ់នងិនិទនទ្ឡើងវញិនូវពរ័ា៌នលមអរិសំខាន់ៗ
ទ្ៅក្សនុងអរថបទមយួ។   

ក្សំណ្រព់ីគ្នំិរសំខានទ់្ៅក្សនុងទ្រឿងម្របទ្លាមទ្លាក្សមនិម្របឌិរមយួ ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់
ពរ័ា៌នលមអរិសំខាន់ៗ ទ្ៅក្សនុងអរថបទ។    

RI.4.2  ក្សំណ្រអ់ំពមី្របធានបទសំខាន ់នងិនិទនទ្ឡើងវញិនូវពរ័ា៌នលមអរិសំខាន់ៗ
ទ្ៅក្សនុងអរថបទមយួ។   

សទ្ងខបទ្រឿងម្របទ្លាមទ្លាក្សមនិម្របឌរិមយួ។ 

RI.4.7  ទ្ម្របើម្របាស់របូភាព និងពរ័ា៌នលមអរិទ្ៅក្សនុងអរថបទទ្ដើមបពីណ៌្នាអំពគី្ំនិរសំ
ខាន។់   
  

បក្សម្រសាយ នងិទ្ម្របើម្របាស់ពរ័ា៌នពតីារាង ម្រកាវៃ ដាម្រកាម បនាេ រទ់្ពលទ្វលា 
គ្ំនូរ ីវចល ឬការបង្ហា ញតាមម្របពន័ធអុីនទ្ធើណិ្រទ្ដើមបយីល់អពំីទ្រឿងម្របទ្លាម
ទ្លាក្សមនិម្របឌរិមយួ។ 

RF.4.4  អានបានយា៉ា ងម្ររឹមម្ររូវ និងសាេ រ ់នំាញម្រគ្បម់្រោន ់ទ្ដើមបោីមំ្រទដល់ការ 
យល់ដឹង។  

a. អានអរថបទតាមលំដាបថ់ាន ក្សទ់្ដាយានទ្ោលបណំ្ង និងការ 
យល់ដឹង។  

b. អាន ក្សយរាយ និង ក្សយកាពយតាមលំដាបថ់ាន ក្សទ់្ដាយផ្ទេ ល់ារ ់
ានអម្រតាម្ររឹមម្ររូវ និងសំននួទ្វាហារស័ពេអំពអីំណានបនតបនាេ បោ់ន ។  

c. ទ្ម្របើបរបិទទ្ដើមបបីញ្ហា ក្សអ់ោះអាង ឬសៃ័យដក្សរម្រមូវការសាគ ល់ការយល់ 
និងការអាន ក្សយណាមយួទ្ឡើងវញិតាមការចបំាច។់  

ទ្ម្របើម្របាស់បរបិទទ្ដើមបបីញ្ហា ក្សព់ីការយល់អរថបទថាន ក្សទ់បីនួ នងិអានមតងទ្ទៀរតាម
ការចបំាច ់។   
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សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូលរមួសម្រាបថ់ាន ក្សទ់ ី4  
ទងំទ្នោះគ្ឺជ្ជបំណិ្ន គ្ណិ្រវទិា សំខាន់ៗ ដដលក្សំពុងម្ររូវបានបទ្ម្រងៀនទ្ៅថាន ក្សទ់ី 4។ សម្រាបប់ញ្ា ីទងំម្រសងុសដីពសីតងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរមួរបស់រដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  សូម
ទ្មើលវុបិសាយរបស់ម្រក្សសួងអបរ់រំដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  (http://www.cde.ca.gov/re/cc/)។ 
  
ានសក្សមមភាពក្សញ្ចបហ់្នទ្សៀវទ្ៅសម្រាបមុ់ខវជិ្ជា ទ្ោលសម្រាបស់តងដ់ារមុខវជិ្ជា សនូលរមួនីមយួៗ ដូចានរាយទ្ ម្ ោះទ្ៅខាងទ្ម្រកាម។  
 

សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូលរមួ ជ្ជទូទ្ៅ វាាននយ័ថា កូ្សនរបស់អនក្សអាច… 
4.OA.1 បក្សម្រសាយសមកីារវធិីគុ្ណ្ទ្ដាយការទ្ម្របៀបទ្ធៀប។ ឧទវរណ៍្ បក្សម្រសាយ 35 = 5 

x 7 ាននយ័ថា 35 គ្ទឺ្សមើនឹង 5 គុ្ណ្នងឹ 7 ទ្សមើនងឹ 7 គុ្ណ្នងឹ 5។ តាងការដងលង
ជ្ជ ក្សយទ្ពចនអ៍ំពកីារទ្ម្របៀបទ្ធៀបវធិីគុ្ណ្ជ្ជសមកីារវធិីគុ្ណ្។  

យល់ថាចទំ្ណាទហ្នវធិីគុ្ណ្អាចទ្ម្របើម្របាស់ជ្ជការទ្ម្របៀបទ្ធៀបហ្នម្រក្សមុ 
(ឧទវរណ៍្ 24 = 4 x 6 អាចក្សណំ្រជ់្ជ 4 ម្រក្សមុហ្ន 6 ឬ 6 ម្រក្សុមហ្ន 4) ។ 

4.OA.2  គុ្ណ្ ឬដចក្សទ្ដើមបទី្ដាោះម្រសាយចំទ្ណាទ ក្សព់ន័ធនឹងការទ្ម្របៀបទ្ធៀបការគុ្ណ្ចំនួន។  
ឧទវរណ៍្ ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់គ្នូំសតាង និងសមកីាររមួនឹងនិមរិតសញ្ហញ សម្រាប់
រំណាងឲ្យចំននួដដលមនិសាគ ល់ទ្ៅក្សនុងចទំ្ណាទ បង្ហា ញពីភាពខុសោន ហ្នការទ្ម្របៀប
ទ្ធៀបការគុ្ណ្ចំនួន នងិការបូក្សចំនួន។1     

គុ្ណ្ ឬដចក្សទ្ដើមបទី្ដាោះម្រសាយចំទ្ណាទទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់គ្ំនូសតាង ឬសរ
ទ្សរសមកីារ និងក្សណំ្ររ់ហ្មលទ្លខដដលបារ។់    

4.OA.3  ទ្ដាោះម្រសាយចំទ្ណាទដដលានទ្ម្រចើនដណំាក្សក់ាលជ្ជមយួនឹងចំនួនគ្រ ់នងិផតល់
ចទ្មលើយជ្ជចំនួនគ្រទ់្ដាយទ្ម្របើម្របាស់ការគ្ណ្នាបនួ រមួទងំចំទ្ណាទដដលម្ររូវបក្ស
ម្រសាយពសំីណ្ល់។ តាងចំទ្ណាទទងំទ្នោះទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់សមកីារដដលានអក្សសរ
រំណាងអញ្ហញ រហ្នចនំួនដដលមនិសាគ ល់។ វាយរហ្មលលក្សខណ្ៈសមទ្វរុផលហ្ន
ចទ្មលើយទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់ការគ្ណ្នាក្សនុងខួរក្សាល នងិយុទធសាស្រសតហ្នការបា៉ា នស់ាម ន រមួ
ទងំការបងគរច់នំួន។    

ទ្ម្របើម្របាស់ចំទ្ណ្ោះដងឹពីវធិីបូក្ស ដក្ស គុ្ណ្ និងដចក្សទ្ដើមបទី្ដាោះម្រសាយ
ចំទ្ណាទដដលានទ្ម្រចើនដណំាក្សក់ាល ក្សព់ន័ធនឹងចនំួនគ្រ។់    

4.NBT.2  អាន និងសរទ្សរចនំួនគ្រទ់្ម្រចើនខេងទ់្ដាយទ្ម្របើម្របាស់ទ្លខ 10 ខេងហ់្នទ្លខ នងិទម្រមង់
ពនាល រ។ ទ្ម្របៀបទ្ធៀបទ្លខពីរខេងដ់ផអក្សទ្លើអរថនយ័ហ្នខេងក់្សនុងរហ្មលនមិយួៗ ទ្ដាយទ្ម្របើ
សញ្ហញ  >, =, និង < ទ្ដើមបកី្សរម់្រតាលទធផលហ្នការទ្ម្របៀបទ្ធៀប។    

អាន និងសរទ្សរចនំួនគ្រធ់ំៗ ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់ទ្លខ អក្សសរ និងទម្រមងព់នាល
រ។     

4.NBT.2 អាន និងសរទ្សរចនំួនគ្រទ់្ម្រចើនខេងទ់្ដាយទ្ម្របើម្របាស់ទ្លខ 10 ខេងហ់្នទ្លខ នងិទម្រមង់
ពនាល រ។ ទ្ម្របៀបទ្ធៀបទ្លខពីរខេងដ់ផអក្សទ្លើអរថនយ័ហ្នខេងក់្សនុងរហ្មលនមិយួៗ ទ្ដាយទ្ម្របើ
ម្របាស់សញ្ហញ  >, =, និង < ទ្ដើមបកី្សរម់្រតាលទធផលហ្នការទ្ម្របៀបទ្ធៀប។  

ទ្ម្របៀបទ្ធៀបចំនួនធំពីរទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់សញ្ហញ បង្ហា ញពកីារទ្ម្របៀបទ្ធៀប។    

4.NBT.3  ទ្ម្របើម្របាស់ចំទ្ណ្ោះដងឹពរីហ្មលជ្ជក្សល់ាក្សទ់្ដើមបបីងគរច់នំួនគ្រដ់ដលានទ្ម្រចើនខេងទ់្ៅកាន់
ខេងណ់ាមយួក្សប៏ាន។    

បងគរច់ំនួនគ្រធ់ំៗទ្ៅកានខ់េងណ់ាមយួក្សប៏ាន។  

4.NBT.4  ានភាពសាេ រ ់ំនាញក្សនុងការបូក្ស នងិដក្សចំនួនគ្រដ់ដលានទ្ម្រចើនខេងទ់្ដាយទ្ម្របើ
ម្របាស់វធិីគ្ណ្នាសតងដ់ា។ 

បូក្ស និងដក្សចនំួនទ្លខធំៗ។    

4.NBT.5  គុ្ណ្ចំនួនគ្រដ់ដលានរវូរដល់បនួខេង ់ជ្ជមយួនឹងចំននួគ្រម់យួខេង ់និងគុ្ណ្
ចំនួនគ្រព់រីខេង ់នងិពីរខេង ់ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់យុទធសាស្រសតដផអក្សទ្លើរហ្មលដដលបាន
ក្សំណ្រ ់និងវធិសីាស្រសតហ្នការគ្ណ្នា។ ម្រសាយបញ្ហា ក្ស ់និងបង្ហា ញពរីទ្បៀបគ្ណ្នា
ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់សមកីារ ម្របអបច់រុទ្កាណ្ដក្សង និងគ្រំមូ្រក្សលាហ្ផេ។     

គុ្ណ្ចំនួនគ្ររ់វូរដល់បនួខេង ់និងចំននួគ្រម់យួខេង។់    
  

4.NBT.5  គុ្ណ្ចំនួនគ្រដ់ដលានរវូរដល់បនួខេង ់ជ្ជមយួនឹងចំននួគ្រម់យួខេង ់និងគុ្ណ្
ចំនួនគ្រព់រីខេង ់នងិពីរខេង ់ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់យុទធសាស្រសតដផអក្សទ្លើរហ្មលដដលបាន
ក្សំណ្រ ់និងវធិសីាស្រសតហ្នការគ្ណ្នា។ ម្រសាយបញ្ហា ក្ស ់និងបង្ហា ញពរីទ្បៀបគ្ណ្នា
ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់សមកីារ ម្របអបច់រុទ្កាណ្ដក្សង និងគ្រំមូ្រក្សលាហ្ផេ។  

គុ្ណ្ចំនួនដដលានទ្លខពីរខេងច់ំនួនពីរ។   

4.MD.3 ទ្ម្របើម្របាស់របូមនតហ្ផេម្រក្សលា នងិបរាិម្ររចរុទ្កាណ្ដក្សងទ្ៅក្សនុង ីវភាពជ្ជក្សដ់សតង និង
ចំទ្ណាទគ្ណិ្រវទិា។ ឧទវរណ៍្ គ្ណ្នាម្របដវងទទឹងរបស់បនេបម់យួរាងចរុ
ទ្កាណ្ដក្សងដដលសាគ ល់ពីហ្ផេម្រក្សលា នងិម្របដវងបទ្ណាត យ ទ្ដាយទ្ម្របើម្របាស់របូមនតហ្ផេម្រក្ស
លាជ្ជផលគុ្ណ្ហ្នសមកីារជ្ជមយួនងឹម្របដវងដដលមនិសាគ ល់។ 

ទ្ម្របើម្របាស់ចំទ្ណ្ោះដងឹអំពហី្ផេម្រក្សលា នងិបរាិម្ររទ្ដើមបទី្ដាោះម្រសាយចំទ្ណាទ
អំព ីីវភាពជ្ជក្សដ់សតង ក្សព់ន័ធនឹងចរុទ្កាណ្ដក្សង។ 

4.G.1  គូ្សចណុំ្ច បនាេ រ ់ក្សនលោះបនាេ រ ់កា ំមុ ំ(ដក្សង ម្រសួច ទល) និងបនាេ រដ់ក្សង និងបនាេ រ់
ម្រសប។ ក្សំណ្រព់ចីំណុ្ចទងំទ្នោះទ្ដាទ្ម្របើម្របាស់របូដដលានវាិម្ររពីរ។ 

ក្សំណ្រ ់និងគូ្សចណុំ្ច បនាេ រ ់ក្សនលោះបនាេ រ ់កា ំនងិមុ ំ បនាេ រដ់ក្សង នងិ
បនាេ រម់្រសប។    
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