មណ្ឌលសិក ធិករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ បង្ហញថ

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ម

មគគុេទទសក៍សង
្ដ ់

មណ្ឌលសិក ធិ ករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ េជឿេទេលើសំណុំមួ យៃនជំ េនឿសនូលអំ ពី្រគួ
ជំេនឿេគល #1

ម

បិ

ជំេនឿេគល #2

ភពជៃដគូ រជមួ យ្រគួ

ជំេនឿេគល #3

ម

ជំេនឿេគល #4

ករទទួ លខុ ស្រតូវកនុងករបេងកើតភពជៃដគូ ររ ង

បិ

រទំងអស់យល់អំពីសង
្ត ់

ទំងអស់

រគឺ មន

រែដលេយើងបេ្រមើ ជូនជេរៀង ល់ៃថង។

រសំខន់ ចំេពះសមិ ទិ ផ
ធ លៃនករសិក

ចគំ្រទករសិក របស់កូនរបស់ពួកេគបន

រមុខវ ិជជសនល
ូ និ ង

និ ងផទះ ែផ្អកជចំ បងេលើបុគគលិក

បិ

ចេ្របើ េនផទះ េដើ មបីព្រងឹ ងស្តង់

រៃនមុ ខវ ិជជេគលទំងេនះ។

េហតុអី្រ្វ តូវករមុខវ ិជជសនល
ូ

រអប់ រ ំរបស់ខួន។
្ល

ស្តង់

រមុ ខវ ិជជសនូលរបស់រដ្ឋគឺមន

រសំខន់ ពីេ្រពះមុ ខវ ិជជទំងេនះនឹ ងជួ យ

ចំ ណុចេនះបនបងកឲយមនករ ភន់ ្រចលំ

កុ មរទំងអស់ មិ នថពួ កេគជនរ

និ ងក្តីបរមមណ៍អំ ពីថេតើ សិស របស់េយើងេ្រត មខ្លួនស្រមប់ ចូល

សុទធែតេរៀនជំ នញដូ ចគនស្រមប់ េតៀមចូ ល ម

វ ិទយល័យ និ ង

ម

ជី ពករងរេនកនុងេពលបញចប់ ករសិក ពី វ ិទយល័យ

ឬអត់ ។ រដ្ឋ កលីហ័រ្វ ញ៉ បនអនុ ម័តនូ វស្តង់

រមុ ខវ ិជជសនូលេនកនុងឆនំ 2010។

រមុ ខវ ិជជសនូលរបស់រដ្ឋ (CCSS)

ស្តង់

គឺ ជកររ ំពឹ ងទុ កៃនករសិក មួ យេនកនុងសិលបះ ភ

និ ង

អ្វីែដលកូ នរបស់អនកគួ រដឹ ង និ ង
(ករ

ឲយចូ លេរៀនម

ពី េ្រពះេ

យឲយសិស ម

សថិតេនកនុងទី

េគលេ

បិ

ជី ពករងរ។ CCSS
មក្រមិ តនិ មួយៗ

្ត ប់េលើ្រគប់ ែផនកៃនមុ ខវ ិជជ) និ ងគណិតវ ិទយ។

ចជួ យកូ នរបស់អនកេរៀបចំ ខួន
្ល

កអនកគឺ ជ្រគូដំបូងរបស់កូនេ

សិស របស់េយើងគឺ ជអនកវ ិទយ

្រគូបេ្រង ន និ ង អនក្រគប់ ្រគង

្រស្ត អនក្រ

នេពលអនគត។ ពួ កេគគឺ ជអនកេ

ចគំ្រទេជគជ័យរបស់

ភពជៃដគូ រជមួ យ្រគួ
រ

រគឺ មន

ចេធ្វើជៃដគូ រជមួ យ

េ

យរេបៀប

រសំខន់ ស្រមប់ េជគជ័ យៃនករសិក ។ និ យយយ៉ ង
បនេ

យរេបៀប

្ត ្របេទសននេលើពិភពេ

2.

សួរ្រគូថេតើ កូនរបស់អនកមនទទួ លជំ នញែដលបនបេ្រង នេហើយឬេន

3.

សួរថេតើ េ

កអនក

ចគំ្រទករសិក េនផទះេ

Backpack) ែដលគឺជសកមមភព ែដលម
ន

ន។ សូមឲយកូ នរបស់េ

កអនក

បិ

្ណ ះេទ

ក។

មញញ

មិ ន

ចអប់ រ ំសិស ែតមនក់ ឯងបនេទ។

?

ដឹ ងពី អី ែ្វ ដលកូ នរបស់អនកគួ រេរៀនេនថនក់ ទី5

ន

យបញ
្ហ និ ងសហករ។

?

1.

4.

ះ្រ

េមរ ិកកំងេនកនុងរដ្ឋេផ ងេទៀតប៉ុ េ

ប៉ុ ែន្តជមួ យសិស ែដលមកពី ប

េតើ ្រគួ

វ្រជវ អនក្រគប់ ្រគង

មុ ខវ ិជជសនូលេ្រត ម េធ្វើឲយពួ កេគ្របកួ ត្របែជងជមួ យ

មិ នែមន្រតឹ មែតមិ ត្តភ័្រក្តជនជតិ

រ

កអនក។

និ ងអនករចនប្លង់

ំងែតមួ យដូ ចគន ខណៈេពលកំ ពុងេធ្វើករេឆពះេទរក

រួមគន។

េតើ្រគួ

ស់មួយស្រមប់

ចេធ្វើ េនកនុងែផនកសំខន់ េផ ងៗ៖ អកខរកមម

ន សរេសរ និយយ និ ង

េ្រកយមកអនក

េ

វ ិទយល័យ

្របសិនអនកដឹ ងកររ ំពឹ ងទុ កទំងេនះគឺ ជអ្វី

អង់ េគ្លស

បង្ហញឲយដឹ ងអំ ពីអី ែ្វ ដល ្រតូវបនរ ំពឹ ងពី សិស េន

េនះេទ

ជី ពករងរ។ ពួ កេគបេងកើតកររ ំពឹ ងទុ កចបស់

និ ងគណិតវ ិទយ ែដលបនបេងកើតេឡើងេដើ មបីេ្រត មសិស ថនក់ ទី12 (K-12)
វ ិទយល័យ និ ងេជគជ័ យ

។

ចគំ្រទករសិក េនកនុងផទះ។ ធនធនទំងេនះរួមមន កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលទំងអស់

រមុខវ ិជជសនល?
ូ

កលពី មុន រដ្ឋនិមួយៗមនក្រមិ តស្តង់

ជពិ េសសថនក់ ដឹកនំ

រ េយើងបនបេងកើតសមភរ និ ងធនធនេដើ មបីធនថ

(Common Core Backpack) ែដលទំងេនះគឺ ជសកមមភពែដលម

េតើអីគ
្វ ឺសង
្ត ់

កនុងនមជៃដគូ ថនក់ទី5

ទំងអស់មនក្តី្រសៃមស្រមប់ កូនរបស់ខួន
្ល និ ងចង់ ឲយពួ កេគល្អ

ពី េ្រពះេយើង្របកន់ យកនូ វជំ េនឿេគលេលើករចូ លរួមរបស់្រគួ
្រគួ

បិ

យរេបៀប

។ សួររកសកមមភពពី កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលទំងអស់ (Common Core

េ្របើ េនផទះជមួ យកូ ន េដើ មបីទទួ លបនចំ េណះដឹ ងពី សង
្ត ់

រមុ ខវ ិជជសនូលទំងេនះ។

នជេរៀង ល់ៃថង និ ងសួរសំណួរេទពួ កេគ។ េ្រកយមកេទៀត ឲយពួ កេគេទ

នអតថបទេដើ មបីេឆ្លើយសំណួរ

“េតើ អនកដឹ ងេ
5.

យរេបៀប

្រតូវ្របកដថ កូ នរបស់េ

?
កអនកគឺ កំពុង

នេសៀវេភែដលមិ នែមនជ្របេ

មេ

ក្របឌិ ត ជញឹកញប់ ។

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ថនក់ទី 5

ស្តង់
េនះគឺ ជបំ ណិន

សិលបះភ

អង់េគ្លស

សំខន់ មួយចំ នួនែដល្រតូវយកមកបេ្រង នេនកនុងថនក់ ទី5។ ស្រមប់

ងស្តង់

សូមចូ លេទេគហទំ ព័រ្រកសួងអប់ រ ំរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/).
មនសកមមភពពី កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគល ស្រមប់ សង
្ត ់

ស្តង់
RL.5.1

រមុ ខវ ិជជសនូលនិ មួយែដលមនេរៀប ប់ កុងបញ
ន
ជ ីខងេ្រកមៈ

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ ម

ជទូេទ

ដក្រសង់ បនយ៉ ង្រតឹ ម្រតូវពី អតថបទ េនេពលពនយល់អំពីអី ែ្វ ដល
អតថបទនិ យយយ៉ ងចបស់

រមុ ខវ ិជជសនូលរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉

មនន័យថ កូនរបស់អក
ន

ទញករសននិ ្ឋ នេនេពលកំ ពុង

ច…

ន។

ស់ និ ងេនេពលទញករសននិ ្ឋ ន

េចញពី អតថបទ។
RL.5.2

កំ ណត់ ៃផទេរឿង េរឿងេ

ខ ន ឬកំ

ពយេចញពី េសចក្ដីលម្អិតេនកនុង

អតថបទ រួមទំងរេបៀបែដលតួ អងគេនកនុងេរឿង ឬេរឿងេ

ខ នេឆ្លើយតប

េទនឹ ងបញ
្ហ ្របឈម ឬរេបៀបែដលអនកែថ្លងេនកនុងកំ

ពយឆ្លុះ

បញ
ច ំងេទេលើ្របធនបទ សេងខបអតថបទ។

RL.5.3

្របប់ អំពីរេបៀបែដលតួ អងគេឆ្លើយតបេទនឹ ងបញ
្ហ ។

េ្រប បេធៀប និ ងេធ្វើឲយេឃើញភពខុសគនរ ងតួ អងគ ទស នី យភព

េ្រប បេធៀប និ ងេធ្វើឲយេឃើញភពខុសគនរ ងតួ អងគ ទស នី យភព ឬ

ឬ្រពឹ តិ ក
្ត រណ៍ពី រ ឬេ្រចើ នេនកនុងេរឿង ឬេរឿងេ

្រពឹ តិ ក
្ត រណ៍។

សននិ ្ឋ នេទេលើេសចក្ដីលម្អិតជក់

ខនេ

យទញករ

ក់ េនកនុងអតថបទ (រេបៀប

ែដលតួ អងគទំងេនះមនអន្តរអំ េពើ េទវ ិញេទមក)។

RI.5.2

កំ ណត់ គំនិតសំខន់ របស់អតថបទពី រ ឬេ្រចើ ន និ ងពនយល់អំពីរេបៀប

រកគំ និតសំខន់ រករេបៀបែដលគំ និតសំខន់ ្រតូវបនគំ្រទេ

ែដលគំ និតសំខន់ ទំងេនះ្រតូវបនគំ្រទេ

និ ងសេងខបនូ វអ្វីែដលេគបន

យេសចក្ដីលម្អិត

យេសចក្ដីលម្អិត

ន។

សំខន់ ៗ សេងខបអតថបទ។
RL.5.4

កំ ណត់ អតថន័យៃនពកយ និ ងឃ្លែដលេ្របើ ្របស់េនកនុងអតថបទ
រួមទំងភ

យល់អំពីពកយេ្រប ប្របដូ ច និ ងពកយេ្រប បេធៀប។

អតថបដិ រប
ូ ដូ ចជ ពកយេ្រប បេធៀប និ ងពកយេ្រប ប

្របដូ ច។
RI.5.6

វ ិភគេហតុ ករណ៍ ឬ្របធនបទដូ ចគនជេ្រចើ ន េ

យកត់ ចំ

ំ នូវ

ភព្រសេដៀងគន និ ងភពខុ សគនេនកនុងទស នៈែដល តំ

ង

េ្រប បេធៀប និ ងេធ្វើឲយេឃើញភពខុសគនរ ងអតថបទពី រ ែដល្របប់ នូវ
្រពឹ តិ ក
្ត រណ៍ ឬ្របធនបទដូ ចគន។

ឲយ។

RI.5.7

ទញយកព័ ត៌មនពី ្របភពឯក
េ

រេបះពុ មព ឬឌី ជីថលជេ្រចើ ន

យបង្ហញនូ វសមតថភពែស្វងរកចេម្លើយចំ េពះសំណួរ

បនឆប់ រហ័ស ឬេ

ះ្រ

យបញ
្ហ

មួ យ្របកបេ

េ្របើ អតថបទេដើ មបីែស្វងរកចេម្លើយ ឬេ

ះ្រ

យបញ
្ហ

មួ យ។

មួ យ

យ

្របសិទធភព។
RI.5.9

ក់ បញូច លគននូ វព័ ត៌មនែដលបនមកពី អតថបទជេ្រចើ នអំ ពី

្របធនបទែតមួ យ េដើ មបីសរេសរ ឬនិ យយអំ ពី្របធនបទមួ យ
្របកបេ
RF.5.4

ទ ត់ ជំនញ្រគប់ ្រគន់ េដើ មបីគំ្រទដល់

ករ
យល់ដឹង។
នអតថបទ

មលំ

ប់ ថនក់ េ

យមនេគលបំ ណង និ ង

ករ
យល់ដឹង។
b.

្របធនបទ

មួ យ។

យចំ េណះដឹ ង។

នបនយ៉ ង្រតឹ ម្រតូវ និ ង

a.

ក់ បញូច លគននូ វគំ និតែដលបនមកពី អតថបទខុ សៗគន េដើ មបីនិយយអំ ពី

នពកយ យ និ ងពកយកពយ

មលំ

ប់ ថនក់ េ

យ

នបនយ៉ ង

ទ ត់ ជំនញ និ ង្រតឹ ម្រតូវ។

ផទល់មត់ មនអ្រ
អំ
c.

្រតឹ ម្រតូវ និ ងសំនួនេ

រស័ពទអំពី

នបន្តបនទប់ គន។

េ្របើ បរ ិបទេដើ មបីបញ
ជ ក់ អះ
គ ល់ករយល់ និ ងករ

ង ឬស្វ័យែកត្រមូវករ
នពកយ

មួ យេឡើងវ ិញ

ម

ករចំបច់ ។

ស្តង់

រែដលមនភពងយ្រសួលស្រមប់ម

បិ

ែដលដក្រសង់ពីេ
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រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ថនក់ទី 5

ស្តង់
ទំងេនះគឺ ជបំ ណិន
ិ
សូមេមើ លវុប

គណិតវ ិទយ សំខន់ៗែដលកំពុង្រតូវបនបេ្រង

យរបស់្រកសួងអប់ រ ំរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/)។

មនសកមមភពកញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលស្រមប់ សង
្ត ់

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ ម

ស្តង់
5.NBT.1
តំ

ជទូេទ

ងឲយ 10 ដង េសមើនឹងចំ នួនែដល តំ

តំ

្ដ ំៃដ

យេនកនុងចំ នួនេលខសូនយៃនផលិតផល

ពនយល់អំពីគំរទ
ូ ំង

យេ្របើ ស័យ
្វ គុ ណ 10 និ ង

យេនកនុងករ

យល់ដឹង និ ងពនយល់អំពីតៃម្លៃនតួ េលខ។

េ្របើ និទស ន្តចំនួនគត់ េដើ មបី

ពនយល់អំពីគំរេូ នេពលគុ ណចំ នួនមួ យេ
ែដលទសភគមួ យ្រតូវគុ ណ ឬែចកេ

យេ្របើ ស័យ
្វ គុ ណ 10 និ ងេនេពល

យេ្របើ ស័យ
្វ គុ ណ 10។

ក់ ចំណុចទសភគ េន

េពលទសភគមួ យ្រតូវគុ ណ ឬែចកេ

យេ្របើ ស័យ
្វ គុ ណ 10។

ក់ ស័យ
្វ គុ ណ 10។

ន សរេសរ និ ងេ្រប បេធៀបទសភគជមួ យនឹ ងតួ េលខពន់ ។

5.NBT.3

ច…

ងឲយេនកនុងខទង់

ងឲយេនកនុងខទង់ែដលសថិតេនខងេឆ្វងៃដ ។

ពនយល់អំពីគំរទ
ូ ំង

មនន័យថ កូនរបស់អក
ន

និ ង 1/10 េសមើនឹងចំ នួនែដល

េនះ េនេពលគុណចំ នួនមួ យេ

5.NBT.4

រមុ ខវ ិជជសនូលរួមនី មួយៗ ដូ ចមន យេឈមះេនខងេ្រកម។

គ ល់ថ េនកនុងចំ នួនេ្រចើ នតួ េលខ តួ េលខេនកនុងខទង់មួយគឺ

ែដលសថិតេនខង
5.NBT.2

រមុ ខវ ិជជសនូលរួមរបស់រដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉

នេនថនក់ ទី ៥។ ស្រមប់ បញជីទំង្រសុងស្ដីពីសង
្ត ់

េ្របើ ករយល់ដឹងអំ ពីតៃម្លខទង់េដើ មបីរ ំកិ លទសភគេទខទង់

ន សរេសរ និ ងេ្រប បេធៀបទសភគជមួ យនឹ ងតួ េលខពន់ ។
េ្របើ ករយល់ដឹងអំ ពីតៃម្លខទង់េដើ មបីរ ំកិ លទសភគេទខទង់

មួ យក៏ បន។

មួ យ
ក៏ បន។
5.NBT.5

គុ ណចំ នួនគត់ែដលមនេ្រចើ នតួ េលខបនយ៉ ង
េ

5.NBT.6

យេ្របើ កបួនេ

ះ្រ

យចំ េ

ទស្តង់

ទ ត់ ជំនញ

គុ ណចំ នួនគត់ែដលមនេ្រចើ នតួ េលខ។

រ។

រកផលែចកចំ នួនគត់ ៃនចំ នួនគត់ ែដលមនតំ

ងែចករហូត

ដល់បួន

បង្ហញ និ ងពនយល់អំពីចំេ

ទវ ិធី គុណេ

យេ្របើ សមី ករ លំ

ប់ ជួរ និ ង

គំ រ។
ូ

តួ េលខ និ ងតួ ែចកពី រតួ េលខ េ

យេ្របើ យុទធ

្រស្តែដលែផ្អក

េលើតៃម្លខទង់ លកខណៈៃន្របមណវ ិធី និ ង/ឬទំ នក់ ទំនងរ ងវ ិធី

គុ ណ និ ងវ ិធី

យេ្របើ សមី ករ

ែចក។ បង្ហញ និ ងពនយល់អំពីករគណនេ
លំ
5.NF.6

េ

ប់ ជួរ ងចតុ េកណ និ ង/ឬគំ រ្រូ ក
ះ្រ

យចំ េ

ទកនុងពិ ភពជក់ ែស្ដង ែដលទក់ ទងនឹ ងវ ិធី

គុ ណ្របភគ និ ងចំ នួនច្រមុះ ឧ. េ
េមើ លេឃើញនឹ ងែភនកេដើ មបីតំ
5.MD.3

ៃផទ។

យេ្របើ គំរ្រូ បភគ ឬសមី ករ

ងឲយចំ េ

េ

ះ្រ

យចំ េ

ច្រមុះ។

ទកនុងពិ ភពជក់ ែស្ដង េ

យគុ ណ្របភគ និ ងចំ នួន

ទមួ យ។

គ ល់ថមឌគឺ ជករលកខណៈៃនរូប ងសូលីដ និ ងយល់អំពី

យល់អំពីមឌ។

បញញ តិ ៃ្ត នរង្វស់មឌ។
5.MD.5

េធ្វើឲយេឃើញទំ នក់ ទំនងរ ង្របមណវ ិធី គុណ និ ង្របមណវ ិធី
បូ ក និ ងេ

ះ្រ

យចំ េ

រួមទំងមឌផង

ទគណិតវ ិទយកនុងពិ ភពជក់ ែស្ដង

េ

ះ្រ

យចំ េ

ទកនុងពិ ភពជក់ ែស្ដង រួមទំងមឌផងែដរ។

ែដរ។
5.G.3

យល់ថ លកខណៈែដលសថិតេនកនុង្របេភទរូប ងែដលមន

វ ិម្រតពី រ ក៏ សិត
ថ េនកនុង្របេភទរងទំងអស់ៃន្របេភទេនះ

ផងែដរ។ ឧទហរណ៍

ចត់ ថនក់ រប
ូ
ងេទជ្របេភទេផ ងៗ។

ចតុ េកណទំងអស់សុទធែតមនមុំ ែកងបួ ន េហើយកេរ ៉ គឺ ជ
ចតុ េកណ ដូ េចនះកេរ ៉ ទំងអស់ក៏មនមុំ ែកងបួ នផងែដរ។

ស្តង់

រែដលមនភពងយ្រសួលស្រមប់ម

បិ

ែដលដក្រសង់ពីេ
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