
មណ្ឌ លសិក ធិករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ បង្ហ ញថ 

មគគុេទទសក៍ស្ដង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ម បិ កនុងនមជៃដគូ ថន ក់ទី5 
 
មណ្ឌ លសិក ធិករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ េជឿេទេលើសំណំុមួយៃនជំេនឿសនូលអំពី្រគួ រែដលេយើងបេ្រមើជូនជេរៀង ល់ៃថង។  
 
ជំេនឿេគល #1  ម បិ ទំងអស់មនក្តី្រសៃមស្រមប់កូនរបស់ខ្លួន និងចង់ឲយពួកេគល្អ 
ជំេនឿេគល #2  ភពជៃដគូរជមួយ្រគួ រគឺមន រសំខន់ចំេពះសមិទធិផលៃនករសិក   
ជំេនឿេគល #3 ម បិ ទំងអស់ ចគំ្រទករសិក របស់កូនរបស់ពួកេគបន 
ជំេនឿេគល #4  ករទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកើតភពជៃដគូររ ង  និងផទះ ែផ្អកជចំបងេលើបុគគលិក  ជពិេសសថន ក់ដឹកនំ ។ 
 
ពីេ្រពះេយើង្របកន់យកនូវជំេនឿេគលេលើករចូលរមួរបស់្រគួ រ េយើងបនបេងកើតសមភ រ និងធនធនេដើមបីធនថ 
្រគួ រទំងអស់យល់អំពីស្តង់ រមុខវជិជ សនលូ និង ចគំ្រទករសិក េនកនុងផទះ។ ធនធនទំងេនះរមួមន កញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគលទំងអស់ 
(Common Core Backpack) ែដលទំងេនះគឺជសកមមភពែដលម បិ ចេ្របើេនផទះ េដើមបីព្រងឹងស្តង់ រៃនមុខវជិជ េគលទំងេនះ។   
 

េតើអ្វីគឺស្តង់ រមុខវជិជ សនលូ?  េហតុអ្វី្រតូវករមុខវជិជ សនលូ 
កលពីមុន រដ្ឋនិមួយៗមនក្រមិតស្តង់ រអប់ររំបស់ខ្លួន។ 
ចំណុចេនះបនបងកឲយមនករ ភន់្រចលំ 
និងក្តីបរមមណ៍អំពីថេតើសិស របស់េយើងេ្រត មខ្លួនស្រមប់ចូល 
ម វទិយល័យ និង ជីពករងរេនកនុងេពលបញច ប់ករសិក ពីវទិយល័យ 
ឬអត់។ រដ្ឋ កលីហ្វ័រញ៉ បនអនុម័តនូវស្តង់ រមុខវជិជ សនូលេនកនុងឆន ំ 2010។ 
 

ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរបស់រដ្ឋ (CCSS) 
គឺជកររពឹំងទុកៃនករសិក មួយេនកនុងសិលបះ ភ អង់េគ្លស 
និងគណិតវទិយ ែដលបនបេងកើតេឡើងេដើមបីេ្រត មសិស ថន ក់ទី12 (K-12) 
ឲយចូលេរៀនម វទិយល័យ និងេជគជ័យ ជីពករងរ។ CCSS 
បង្ហ ញឲយដឹងអំពីអ្វីែដល ្រតូវបនរពឹំងពីសិស  េន មក្រមិតនិមួយៗ 
េ យឲយសិស  ម បិ  ្រគូបេ្រង ន និង អនក្រគប់្រគង  
សថិតេនកនុងទី ំងែតមួយដូចគន  ខណៈេពលកំពុងេធ្វើករេឆព ះេទរក 
េគលេ រមួគន ។  

ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរបស់រដ្ឋគឺមន រសំខន់ពីេ្រពះមុខវជិជ ទំងេនះនឹងជួយ
កុមរទំងអស់ មិនថពួកេគជនរ េនះេទ 
សុទធែតេរៀនជំនញដូចគន ស្រមប់េតៀមចូល ម វទិយល័យ 
និង ជីពករងរ។ ពួកេគបេងកើតកររពឹំងទុកចបស់ ស់មួយស្រមប់ 
អ្វីែដលកូនរបស់អនកគួរដឹង និង ចេធ្វើ េនកនុងែផនកសំខន់េផ ងៗ៖ អកខរកមម 
(ករ ន សរេសរ និយយ និង ្ត ប់េលើ្រគប់ែផនកៃនមុខវជិជ ) និងគណិតវទិយ។  
 

្របសិនអនកដឹងកររពឹំងទុកទំងេនះគឺជអ្វី 
េ្រកយមកអនក ចជួយកូនរបស់អនកេរៀបចំខ្លួន 
ពីេ្រពះេ កអនកគឺជ្រគូដំបូងរបស់កូនេ កអនក។  
 

សិស របស់េយើងគឺជអនកវទិយ ្រស្ត អនក្រ វ្រជវ អនក្រគប់្រគង 
និងអនករចនប្លង់ 
នេពលអនគត។ ពួកេគគឺជអនកេ ះ្រ យបញ្ហ  និងសហករ។ 
មុខវជិជ សនូលេ្រត ម េធ្វើឲយពួកេគ្របកួត្របែជងជមួយ 
មិនែមន្រតឹមែតមិត្តភ័្រក្តជនជតិ េមរកិកំងេនកនុងរដ្ឋេផ ងេទៀតបុ៉េ ្ណ ះេទ 
បុ៉ែន្តជមួយសិស ែដលមកពីប ្ត ្របេទសននេលើពិភពេ ក។  

 
េតើ្រគួ រ ចគំ្រទេជគជ័យរបស់ េ យរេបៀប ? 
ភពជៃដគូរជមួយ្រគួ រគឺមន រសំខន់ស្រមប់េជគជ័យៃនករសិក ។ និយយយ៉ង មញញ មិន ចអប់រសិំស ែតមន ក់ឯងបនេទ។ 
េតើ្រគួ រ ចេធ្វើជៃដគូរជមួយ បនេ យរេបៀប ? 
 

1. ដឹងពីអ្វីែដលកូនរបស់អនកគួរេរៀនេនថន ក់ទី5 
2. សួរ្រគូថេតើកូនរបស់អនកមនទទួលជំនញែដលបនបេ្រង នេហើយឬេន 
3. សួរថេតើេ កអនក ចគំ្រទករសិក េនផទះេ យរេបៀប ។ សួររកសកមមភពពីកញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគលទំងអស់ (Common Core 

Backpack) ែដលគឺជសកមមភព ែដលម បិ េ្របើេនផទះជមួយកូន េដើមបីទទួលបនចំេណះដឹងពីស្តង់ រមុខវជិជ សនូលទំងេនះ។  
4. ន ន ន។ សូមឲយកូនរបស់េ កអនក នជេរៀង ល់ៃថង និងសួរសំណួរេទពួកេគ។ េ្រកយមកេទៀត ឲយពួកេគេទ នអតថបទេដើមបីេឆ្លើយសំណួរ 



“េតើអនកដឹងេ យរេបៀប ? 
5. ្រតូវ្របកដថ កូនរបស់េ កអនកគឺកំពុង នេសៀវេភែដលមិនែមនជ្របេ មេ ក្របឌិត ជញឹកញប់។   

 
 



ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ថន ក់ទី 5  
 

េនះគឺជបំណិន សិលបះភ អង់េគ្លស សំខន់មួយចំនួនែដល្រតូវយកមកបេ្រង នេនកនុងថន ក់ទី5។ ស្រមប់ ងស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ 
សូមចូលេទេគហទំព័រ្រកសួងអប់ររំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/). 
  
 

មនសកមមភពពីកញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគល ស្រមប់ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលនិមួយែដលមនេរៀប ប់កនុងបញជ ីខងេ្រកមៈ  

  
ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួ ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អនក ច… 

RL.5.1  ដក្រសង់បនយ៉ង្រតឹម្រតូវពីអតថបទ េនេពលពនយល់អំពីអ្វីែដល
អតថបទនិយយយ៉ងចបស់ ស់ និងេនេពលទញករសននិ ្ឋ ន
េចញពីអតថបទ។  

ទញករសននិ ្ឋ នេនេពលកំពុង ន។   

RL.5.2  កំណត់ៃផទេរឿង េរឿងេ ខ ន ឬកំ ពយេចញពីេសចក្ដីលម្អិតេនកនុង
អតថបទ រមួទំងរេបៀបែដលតួអងគេនកនុងេរឿង ឬេរឿងេ ខ នេឆ្លើយតប
េទនឹងបញ្ហ ្របឈម ឬរេបៀបែដលអនកែថ្លងេនកនុងកំ ពយឆ្លុះ
បញច ំងេទេលើ្របធនបទ សេងខបអតថបទ។  

្របប់អំពីរេបៀបែដលតួអងគេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ។   

RL.5.3  េ្រប បេធៀប និងេធ្វើឲយេឃើញភពខុសគន រ ងតួអងគ ទស នីយភព 
ឬ្រពឹត្តិករណ៍ពីរ ឬេ្រចើនេនកនុងេរឿង ឬេរឿងេ ខ ន េ យទញករ
សននិ ្ឋ នេទេលើេសចក្ដីលម្អិតជក់ ក់េនកនុងអតថបទ (រេបៀប
ែដលតួអងគទំងេនះមនអន្តរអំេពើេទវញិេទមក)។  

េ្រប បេធៀប និងេធ្វើឲយេឃើញភពខុសគន រ ងតួអងគ ទស នីយភព ឬ
្រពឹត្តិករណ៍។   

RI.5.2  
  

កំណត់គំនិតសំខន់របស់អតថបទពីរ ឬេ្រចើន និងពនយល់អំពីរេបៀប
ែដលគំនិតសំខន់ទំងេនះ្រតូវបនគំ្រទេ យេសចក្ដីលម្អិត
សំខន់ៗ សេងខបអតថបទ។  

រកគំនិតសំខន់ រករេបៀបែដលគំនិតសំខន់្រតូវបនគំ្រទេ យេសចក្ដីលម្អិត 
និងសេងខបនូវអ្វីែដលេគបន ន។  

RL.5.4  កំណត់អតថន័យៃនពកយ និងឃ្ល ែដលេ្របើ្របស់េនកនុងអតថបទ 
រមួទំងភ អតថបដិរបូដូចជ ពកយេ្រប បេធៀប និងពកយេ្រប ប
្របដូច។  

យល់អំពីពកយេ្រប ប្របដូច និងពកយេ្រប បេធៀប។   

RI.5.6  វភិគេហតុករណ៍ ឬ្របធនបទដូចគន ជេ្រចើន េ យកត់ចំ ំនូវ
ភព្រសេដៀងគន  និងភពខុសគន េនកនុងទស នៈែដល តំ ង
ឲយ។  

េ្រប បេធៀប និងេធ្វើឲយេឃើញភពខុសគន រ ងអតថបទពីរ ែដល្របប់នូវ
្រពឹត្តិករណ៍ ឬ្របធនបទដូចគន ។   

RI.5.7  ទញយកព័ត៌មនពី្របភពឯក រេបះពុមព ឬឌីជីថលជេ្រចើន 
េ យបង្ហ ញនូវសមតថភពែស្វងរកចេម្លើយចំេពះសំណួរ មួយ
បនឆប់រហ័ស ឬេ ះ្រ យបញ្ហ មួយ្របកបេ យ
្របសិទធភព។  

េ្របើអតថបទេដើមបីែស្វងរកចេម្លើយ ឬេ ះ្រ យបញ្ហ មួយ។   

RI.5.9  ក់បញចូ លគន នូវព័ត៌មនែដលបនមកពីអតថបទជេ្រចើនអំពី
្របធនបទែតមួយ េដើមបីសរេសរ ឬនិយយអំពី្របធនបទមួយ
្របកបេ យចំេណះដឹង។  

ក់បញចូ លគន នូវគំនិតែដលបនមកពីអតថបទខុសៗគន  េដើមបីនិយយអំពី
្របធនបទ មួយ។   

RF.5.4  នបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង ទ ត់ជំនញ្រគប់្រគន់ េដើមបីគំ្រទដល់
ករ 
យល់ដឹង។  

a. នអតថបទ មលំ ប់ថន ក់េ យមនេគលបំណង និង
ករ 
យល់ដឹង។  

b. នពកយ យ និងពកយកពយ មលំ ប់ថន ក់េ យ

នបនយ៉ង ទ ត់ជំនញ និង្រតឹម្រតូវ។  



ផទ ល់មត់ មនអ្រ ្រតឹម្រតូវ និងសំនួនេ រស័ពទអំពី
អំ នបន្តបនទ ប់គន ។  

c. េ្របើបរបិទេដើមបីបញជ ក់អះ ង ឬស្វ័យែកត្រមូវករ
គ ល់ករយល់ និងករ នពកយ មួយេឡើងវញិ ម

ករចំបច់។  
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ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ថន ក់ទី 5  
  
ទំងេនះគឺជបំណិន គណិតវទិយ សំខន់ៗែដលកំពុង្រតូវបនបេ្រង នេនថន ក់ទី ៥។ ស្រមប់បញជ ីទំង្រសុងស្ដីពីស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរមួរបស់រដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ 
សូមេមើលវុបិ យរបស់្រកសួងអប់ររំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/)។   
  
មនសកមមភពកញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគលស្រមប់ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរមួនីមួយៗ ដូចមន យេឈម ះេនខងេ្រកម។  
 

ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួ ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អនក ច… 
5.NBT.1  គ ល់ថ េនកនុងចំនួនេ្រចើនតួេលខ តួេលខេនកនុងខទង់មួយគឺ

តំ ងឲយ 10 ដង េសមើនឹងចំនួនែដល តំ ងឲយេនកនុងខទង់
ែដលសថិតេនខង ្ដ ំៃដ  និង 1/10 េសមើនឹងចំនួនែដល
តំ ងឲយេនកនុងខទង់ែដលសថិតេនខងេឆ្វងៃដ ។  

យល់ដឹង និងពនយល់អំពីតៃម្លៃនតួេលខ។  

5.NBT.2  
  

ពនយល់អំពីគំរទំូង យេនកនុងចំនួនេលខសូនយៃនផលិតផល
េនះ េនេពលគុណចំនួនមួយេ យេ្របើស្វ័យគុណ 10 និង
ពនយល់អំពីគំរទំូង យេនកនុងករ ក់ចំណុចទសភគ េន
េពលទសភគមួយ្រតូវគុណ ឬែចកេ យេ្របើស្វ័យគុណ 10។ 
េ្របើនិទស ន្តចំនួនគត់េដើមបី ក់ស្វ័យគុណ 10។  

ពនយល់អំពីគំរេូនេពលគុណចំនួនមួយេ យេ្របើស្វ័យគុណ 10 និងេនេពល
ែដលទសភគមួយ្រតូវគុណ ឬែចកេ យេ្របើស្វ័យគុណ 10។  

5.NBT.3  ន សរេសរ និងេ្រប បេធៀបទសភគជមួយនឹងតួេលខពន់។ ន សរេសរ និងេ្រប បេធៀបទសភគជមួយនឹងតួេលខពន់។   
5.NBT.4  េ្របើករយល់ដឹងអំពីតៃម្លខទង់េដើមបីរកិំលទសភគេទខទង់

មួយ 
ក៏បន។  

េ្របើករយល់ដឹងអំពីតៃម្លខទង់េដើមបីរកិំលទសភគេទខទង់ មួយក៏បន។   

5.NBT.5  គុណចំនួនគត់ែដលមនេ្រចើនតួេលខបនយ៉ង ទ ត់ជំនញ 
េ យេ្របើកបួនេ ះ្រ យចំេ ទស្តង់ រ។  

គុណចំនួនគត់ែដលមនេ្រចើនតួេលខ។  

5.NBT.6  រកផលែចកចំនួនគត់ៃនចំនួនគត់ែដលមនតំ ងែចករហូត
ដល់បួន 
តួេលខ និងតួែចកពីរតួេលខ េ យេ្របើយុទធ ្រស្តែដលែផ្អក
េលើតៃម្លខទង់ លកខណៈៃន្របមណវធីិ និង/ឬទំនក់ទំនងរ ងវធីិ
គុណ និងវធីិ 
ែចក។ បង្ហ ញ និងពនយល់អំពីករគណនេ យេ្របើសមីករ 
លំ ប់ជួរ ងចតុេកណ និង/ឬគំរ្ូរក ៃផទ។  

បង្ហ ញ និងពនយល់អំពីចំេ ទវធីិគុណេ យេ្របើសមីករ លំ ប់ជួរ និង
គំរ។ូ 

5.NF.6  េ ះ្រ យចំេ ទកនុងពិភពជក់ែស្ដង ែដលទក់ទងនឹងវធីិ
គុណ្របភគ និងចំនួនច្រមុះ ឧ. េ យេ្របើគំរ្ូរបភគ ឬសមីករ
េមើលេឃើញនឹងែភនកេដើមបីតំ ងឲយចំេ ទមួយ។  

េ ះ្រ យចំេ ទកនុងពិភពជក់ែស្ដង េ យគុណ្របភគ និងចំនួន
ច្រមុះ។ 

5.MD.3  គ ល់ថមឌគឺជករលកខណៈៃនរបូ ងសូលីដ និងយល់អំពី
បញញត្តិៃនរង្វ ស់មឌ។  

យល់អំពីមឌ។ 

5.MD.5  េធ្វើឲយេឃើញទំនក់ទំនងរ ង្របមណវធីិគុណ និង្របមណវធីិ
បូក និងេ ះ្រ យចំេ ទគណិតវទិយកនុងពិភពជក់ែស្ដង 
រមួទំងមឌផង 
ែដរ។ 

េ ះ្រ យចំេ ទកនុងពិភពជក់ែស្ដង រមួទំងមឌផងែដរ។   

5.G.3  យល់ថ លកខណៈែដលសថិតេនកនុង្របេភទរបូ ងែដលមន
វមិ្រតពីរ ក៏សថិតេនកនុង្របេភទរងទំងអស់ៃន្របេភទេនះ
ផងែដរ។ ឧទហរណ៍  

ចត់ថន ក់របូ ងេទជ្របេភទេផ ងៗ។  



ចតុេកណទំងអស់សុទធែតមនមំុែកងបួន េហើយកេរ ៉គឺជ
ចតុេកណ ដូេចនះកេរ ៉ទំងអស់ក៏មនមំុែកងបួនផងែដរ។ 
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