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 ់

កនុងនមជៃដគូ ថនក់ទី2

រែដលេយើងបេ្រមើ ជូនជេរៀង ល់ៃថង។

ទំងអស់មនក្តី្រសៃមស្រមប់ កូនរបស់ខួន
្ល និ ងចង់ ឲយពួ កេគល្អ

ទំងអស់

ធ លៃនករសិក
រសំខន់ ចំេពះសមិ ទិ ផ

រគឺ មន

ចគំ្រទករសិក របស់កូនរបស់ពួកេគបន

ពី េ្រពះេយើង្របកន់ យកនូ វជំ េនឿេគលេលើករចូ លរួមរបស់្រគួ
្រគួ

បិ

រមុខវ ិជជសនល
ូ និ ង

និ ងផទះ ែផ្អកជចំ បងេលើបុគគលិក

ជពិ េសសថនក់ ដឹកនំ

រ េយើងបនបេងកើតសមភរ និ ងធនធនេដើ មបីធនថ

ចគំ្រទករសិក េនកនុងផទះ។ ធនធនទំងេនះរួមមន

កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលទំងអស់ (Common Core Backpack) ែដលទំងេនះគឺ ជសកមមភពែដលម

បិ

ចេ្របើ េនផទះ

រៃនមុ ខវ ិជជេគលទំងេនះ។

េដើ មបីព្រងឹ ងស្តង់

េតើអីគ
្វ ឺសង
្ត ់

រមុខវ ិជជសនល?
ូ

កលពី មុន រដ្ឋនិមួយៗមនក្រមិ តស្តង់

រអប់ រ ំរបស់ខួន។
្ល

ស្តង់

េហតុអី្រ្វ តូវករមុខវ ិជជសនល
ូ

រមុ ខវ ិជជសនូលរបស់រដ្ឋគឺមន

រសំខន់ ពីេ្រពះមុ ខវ ិជជទំងេនះនឹ ង

ចំ ណុចេនះបនបងកឲយមនករ ភន់ ្រចលំ

ជួ យកុ មរទំងអស់ មិ នថពួ កេគជនរ

និ ងក្តីបរមមណ៍អំ ពីថេតើ សិស របស់េយើងេ្រត មខ្លួនស្រមប់ ចូល

សុទធែតេរៀនជំ នញដូ ចគនស្រមប់ េតៀមចូ ល ម

វ ិទយល័យ

ម

និ ង

ជី ពករងរេនកនុងេពលបញចប់ ករសិក ពី វ ិទយល័យ ឬអត់ ។

និ ង

រដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ បនអនុ ម័តនូ វស្តង់
ស្តង់

រមុ ខវ ិជជសនូលរបស់រដ្ឋ (CCSS)

(ករ

្របសិនអនកដឹ ងកររ ំពឹ ងទុ កទំងេនះគឺ ជអ្វី

អង់ េគ្លស

ឲយចូ លេរៀនម

ពី េ្រពះេ

ជី ពករងរ។ CCSS

បង្ហញឲយដឹ ងអំ ពីអី ែ្វ ដល ្រតូវបនរ ំពឹ ងពី សិស
អនក្រគប់ ្រគង

យឲយសិស ម

សថិតេនកនុងទី

បិ

ចជួ យកូ នរបស់អនកេរៀបចំ ខួន
្ល

កអនកគឺ ជ្រគូដំបូងរបស់កូនេ

សិស របស់េយើងគឺ ជអនកវ ិទយ

្រគូបេ្រង ន និ ង

កអនក។

្រស្ត អនក្រ

វ្រជវ អនក្រគប់ ្រគង

និ ងអនករចនប្លង់

ំងែតមួ យដូ ចគន

ខណៈេពលកំ ពុងេធ្វើករេឆពះេទរកេគលេ

ស់មួយស្រមប់

្ត ប់េលើ្រគប់ ែផនកៃនមុ ខវ ិជជ)

និ ងគណិតវ ិទយ។

េ្រកយមកអនក

មក្រមិ តនិ មួយៗេ

វ ិទយល័យ

ចេធ្វើ េនកនុងែផនកសំខន់ េផ ងៗ៖ អកខរកមម

ន សរេសរ និយយ និ ង

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

េនះេទ

ជី ពករងរ។ ពួ កេគបេងកើតកររ ំពឹ ងទុ ចបស់

អ្វីែដលកូ នរបស់អនកគួ រដឹ ង និ ង

រមុ ខវ ិជជសនូលេនកនុងឆនំ 2010។

គឺ ជកររ ំពឹ ងទុ កៃនករសិក មួ យេនកនុងសិលបះ ភ

េន

។

នេពលអនគត។ ពួ កេគគឺ ជអនកេ

រួមគន។

ះ្រ

យបញ
្ហ និ ងសហករ។

មុ ខវ ិជជសនូលេ្រត ម េធ្វើឲយពួ កេគ្របកួ ត្របែជងជមួ យ

មិ នែមន្រតឹ មែតមិ ត្តភ័្រក្តជនជតិ

េមរ ិកកំងេនកនុងរដ្ឋេផ ងេទៀតប៉ុ េ

ប៉ុ ែន្តជមួ យសិស ែដលមកពី ប

េតើ្រគួ

រ

ចគំ្រទេជគជ័យរបស់

ភពជៃដគូ រជមួ យ្រគួ
េតើ ្រគួ

រ

រគឺ មន

ចេធ្វើជៃដគូ រជមួ យ

េ

យរេបៀប

យរេបៀប

ដឹ ងពី អី ែ្វ ដលកូ នរបស់អនកគួ រេរៀនេនថនក់ ទី 2

2.

សួរ្រគូថេតើ កូនរបស់អនកមនទទួ លជំ នញែដលបនបេ្រង នេហើយឬេន

3.

សួរថេតើ េ

ចគំ្រទករសិក េនផទះេ

ក។

មញញ

មិ ន

ចអប់ រ ំសិស ែតមនក់ ឯងបនេទ។

?

1.

កអនក

្ត ្របេទសននេលើពិភពេ

?

រសំខន់ ស្រមប់ េជគជ័ យៃនករសិក ។ និ យយយ៉ ង
បនេ

្ណ ះេទ

យរេបៀប

(Common Core Backpack) ែដលគឺជសកមមភព ែដលម

។ សួររកសកមមភពពី កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលទំងអស់
បិ

េ្របើ េនផទះជមួ យកូ ន

េដើ មបីទទួ លបនចំ េណះដឹ ងពី សង
្ត ់
4.

ន

ន

ឲយពួ កេគេទ
5.

ន។ សូមឲយកូ នរបស់េ

រមុ ខវ ិជជសនូលទំងេនះ។
កអនក

នជេរៀង ល់ៃថង និ ងសួរសំណួរេទពួ កេគ។ េ្រកយមកេទៀត

នអតថបទេដើ មបីេឆ្លើយសំណួរ “េតើ អនកដឹ ងេ

្រតូវ្របកដថ កូ នរបស់េ

កអនកគឺ កំពុង

យរេបៀប

?

នេសៀវេភែដលមិ នែមនជ្របេ

មេ

ក្របឌិ ត ជញឹកញប់ ។

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ថនក់ទី 2

ស្តង់
សិលបះភ

េនះគឺ ជបំ ណិន
ស្រមប់

អង់េគ្លស

សំខន់ មួយចំ នួនែដល្រតូវយកមកបេ្រង នេនកនុងថនក់ ទី

រមុ ខវ ិជជសនូលរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ សូមចូ លេទេគហទំ ព័រ្រកសួងអប់ រ ំរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/).

ងស្តង់

មនសកមមភពពី កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគល ស្រមប់ សង
្ត ់

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ ម

ស្តង់
RL.2.1

សួរ និ ងេឆ្លើយសំណួរដូ ចជ នរ
មូ លេហតុ អី ្វ និ ងេ

RL.2.2

2។

ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អក
ន

អ្វីខ្លះ កែន្លង

យរេបៀប

រមុ ខវ ិជជសនូលនិ មួយែដលមនេរៀប ប់ កុងបញ
ន
ជ ីខងេ្រកមៈ

េពល

េដើ មបីបញ
ជ ក់ ពីករយល់េសចក្ដី

លម្អិតសំខន់ េនកនុងអតថបទមួ យ។

្របប់ អំពីនរ
រេបៀប

អ្វីខ្លះ កែន្លង

បនទប់ ពីបន

ច…

មូ លេហតុ អី ្វ និ ងេ

េពល

យ

នេរឿងចប់ ។

និ ទនេរឿងេឡើងវ ិញ។

និ ទនេរឿង រួមទំងេលបើក និ ងេ្រពងបុ ណពី វបបធម៌ ច្រមុះ
និ ងកំ ណត់ ពី
រ េមេរៀន ឬតៃម្លអប់ រ ំរបស់េរឿង។

RL.2.3

ពណ៌នពី វ ិធី ែដលតួ អងគកុងេរឿងមួ
ន
យេឆ្លើយតបេទនឹ ង្រពឹ តិ ក
្ត រណ៍
និ ងបញ
្ហ ្របឈមចមបងៗ។

RI.2.1

សួរ និ ងេឆ្លើយសំណួរដូ ចជ នរ
មូ លេហតុ អី ្វ និ ងេ

RI.2.2

អ្វីខ្លះ កែន្លង

យរេបៀប

េពល

េដើ មបីបញ
ជ ក់ ពីករយល់េសចក្ដី

លម្អិតសំខន់ េនកនុងអតថបទមួ យ។

កំ ណត់ ពី្របធនបទសំខន់ ៃនអតថបទែដលមនេ្រចើ នកថខណ្ឌ
្រពមទំងករេផ្តតសំខន់ េទេលើកថខណ្ឌជក់

ក់ េនកនុង

អតថបទ។
RL.2.4

ពណ៌នអំ ពីពីលកខណៈែដលពកយ
ចំ

RL.2.5

និ ងឃ្ល

(ឧ.

ឃ្លរណំ ្ត

ប់ ចួន ចុ ងចួ ន និ ងឃ្លសទួន) មនករចួ នរណំ ្ត និ ងមន

អតថន័យេនកនុងេរឿង កំ

្របប់ ពីវ ិធី ែដលតួ អងគកុងេរឿងមួ
ន
យេឆ្លើយតបេទនឹ ងែផនក

ទំង

យេនកនុងេរឿង។

្របប់ អំពី នរ
រេបៀប

អ្វីខ្លះ កែន្លង

បនទប់ ពីបន

មូ លេហតុ អី ្វ និ ងេ

េពល

នេរឿង្របេ

មេ

យ

កមិ នែមន្របឌិ ត។

ែស្វងរកគំ និតសំខន់ េនកនុងែផនកមួ យៃនេរឿង្របេ

មេ

កមិ នែមន

្របឌិ ត។

យល់ពីលកខណៈែដលពកយេ្របើ ្របស់កុងេរឿង
ន

ចមនសេម្លងដូ ចជត្រន្តី

។

ពយ ឬចេ្រម ង។

ពណ៌នពី រចនសមព័នធទូេទៃនេរឿង
រួមទំងវ ិធី ៃនករចប់ េផ្តើមៃន

ែស្វងរក និ ងយល់ពីចំណុចេផ្តើម ពក់ ក

ច់ េរឿង

និ ងចុ ងបញចប់ ៃន

្ត ល

ច់ េរឿង។

និ ងេសចក្តីបញចប់ ែដលសននិ ្ឋ នពី សកមមភព។
RL.2.6

ទទួ ល

គ ល់ពីភពខុ សគនៃនទស នៈរបស់តួអងគ រួមទំងករ

្របប់ អំពីទស នៈៃនតួ អងគខុសៗគន។

និ យយជសេម្លងខុ សៗគនស្រមប់ តួអងគនីមួយៗេនេពលែដល
នករសនទនឮៗ។
RL.2.7

េ្របើ ្របស់ព័ត៌មនែដលទទួ លបនពី រប
ូ ភព និ ងពកយេនកនុង

អតថបទ

េ្របើ ្របស់ពកយ និ ងរូបភពេដើ មបីជំនួយដល់ខំុក
ញ ុងករ្របប់
ន
អំពីតួអងគ
ទស នី យភព និ ងឈុតឆក។

េបះពុ មព ឬឌី ជីថល េដើ មបីបញ
ជ ក់ ករយល់អំពីតួអងគ
ទស នី យភព ឬឈុតឆក។
RI.2.7

ពនយល់ពីលកខណៈៃនរូបភពជក់

ក់ (ឧ. ដយ្រកមបង្ហញពី

លកខណៈដំ េណើរករៃនម៉ សុីន) ែដលរួមចំ ែណក និ ងបញ
ជ ក់

េ្របើ ្របស់ដយ្រកម និ ងរូបភពេដើ មបីជំនួយកូ នរបស់អនកយល់ពីេរឿង
្របេ

មេ

កមិ នែមន្របឌិ ត។

បែនថមេលើអតថបទ។
RI.2.8

ពណ៌នពី វ ិធី ែដលអនកនិ ពនធេ្របើ ្របស់មូលេហតុ េដើ មបីគំ្រទចំ ណុច
ជក់

RF.2.3

ក់ ទំង

យេនកនុងអតថបទ។

េចះ និ ងេ្របើ ្របស់ពកយសពទ

ែវកែញកពកយេនកនុងករបក្រ

មក្រមិ តថនក់ និ ងបំ ណិន
យពកយ។

ែស្វងរកមូ លេហតុ េដើ មបីគំ្រទគំ និតសំខន់ េនកនុង
េរឿង្របេ

មេ

កមិ នែមន្របឌិ ត។

នពកយថនក់ ទីពីរ។

RF.2.4

នបនយ៉ ង្រតឹ ម្រតូវ និ ង

ទ ត់ ជំនញ្រគប់ ្រគន់ េដើ មបី

គំ្រទដល់ករយល់ដឹង។
a.

នអតថបទ

នេ

យមនករបញ
ជ ក់ ។

នបនយ៉ ង្រតឹ ម្រតូវ។

នម្តងេទៀតេដើ មបីយល់
មលំ

ប់ ថនក់ េ

យមនេគលបំ ណង

ប់ ថនក់ េ

យផទល់មត់ មន

អតថន័យពកយ។

និ ងករយល់ដឹង។
b.

នអតថបទ

មលំ

អ្រ
្រតឹ ម្រតូវ និ ងសំនួនេ

នបន្តបនទប់

រស័ពទអំពីអំ

គន។
c.

េ្របើ បរ ិបទេដើ មបីបញ
ជ ក់ អះ
គ ល់ករយល់ និ ងករ

ង ឬស្វ័យែកត្រមូវករ
នពកយ

មួ យេឡើងវ ិញ

មករចំបច់ ។
ស្តង់

2012

រែដលមនភពងយ្រសួលស្រមប់ម

បិ

ែដលដក្រសង់ពីេ

ក Jill និង Cathey Henry។ “I Can Standards.” www.thecurricculumcorner.com. ៃថងទី 3 ែខឆនូ ឆនំ

ស្តង់
ទំងេនះគឺ ជបំ ណិន

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ថនក់ទី ២

គណិតវ ិទយ សំខន់ៗែដលកំពុង្រតូវបនបេ្រង

ិ
កលីហ័រ្វ ញ៉ សូមេមើ ល វុប

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

មនសកមមភពកញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលស្រមប់ សង
្ត ់

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ ម

ស្តង់
2.OA.1

េ្របើ ្របស់វ ិធី បូក និ ងវ ិធី ដកកនុងរង្វង់ 100

េដើ មបីេ

ះ្រ

រមុ ខវ ិជជសនូលរួមរបស់រដ្ឋ

នេនថនក់ ទី 2 ។ ស្រមប់ បញជីទំង្រសុងស្ដីពីសង
្ត ់

យចំ េ

ទមួ យជំ

ន និ ងពី រជំ

រមុ ខវ ិជជសនូលរួមនី មួយៗ ដូ ចមន យេឈមះេនខងេ្រកម។

ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អក
ន

េ្របើ ្របស់យុទធ

្រស្តេដើ មបីេ

ះ្រ

យចំ េ

ច…

ទវ ិធី បូក និ ងវ ិធី ដក។

នែដលពក់ ព័នធ

នឹ ងករបូ ក ដក កររួមបញូច ល ករដកេចញ និ ងករេ្រប បេធៀប

េ

យេ្របើ អញញតេនកនុង្រគប់ ទី

ំងទំងអស់ ឧ. េ

យេ្របើ គំនូរ

និ ងសមី ករែដលមននិ មិត្តសញញស្រមប់ ចំនួនែដលមិ ន
េដើ មបីតំ
2.OA.2

ងឲយចំ េ

ទ។ 1

បូ ក និ ងដកេលខកនុងរង្វង់ 20 េ

កបលយ៉ ង

គ ល់

យេ្របើ ្របស់យុទធ

្រស្តកុងខួ
ន
រ

ចងចំយ៉ងឆប់ រហ័សនូ វចេម្លើយ្រតឹ ម្រតូវៃនវ ិធី បូក និ ងវ ិធី ដក។

ទ ត់ ជំនញ។ េនេពលបញចប់ ថនក់ ទី 2 សិស ចំពីករ

បូ កចំ នួនមួ យតួ េលខទំងអស់ចំនួនពី រ។
2.OA.3

កំ ណត់ ថេតើ វតថុមួ យ្រកុម (រហូតដល់ចំនួន 20) មនចំ នួន
សមជិ កេសស ឬចំ នួនគូ រែដរឬេទ ឧ. េ

យករ

ប់ វតថុទំងេនះម្តង 2។ សរេសរសមី ករមួ យ

ក់ វតថុជគូ រៗ ឬ

ក់ វតថុជ្រកុមេដើ មបី្របប់ ថជចំ នួនេសស ឬគូ រ។

េដើ មបីបញ
ជ ក់ ពីេលខគូ រែដលជផលបូ កៃនចំ នួនបែនថមពី រេសមើគន។
2.OA.4

េ្របើ ្របស់វ ិធី បូកេដើ មបីរកចំ នួនសរុបៃនវតថុែដលបនេរៀបេនកនុង
លំ

េ្របើ ្របស់វ ិធី បូកចំ នួនដែដលៗេដើ មបីយល់ពីវ ិធី គុណ។

ប់ ជួរ ងចតុ េកណែដលមនរហូតដល់ 5 ជួ រេដក និ ង 5

ជួ រឈរ។ សរេសរសមី ករេដើ មបីបញ
ជ ក់ ពីករសរុបផលបូ ក
ៃនចំ នួនបែនថមេសមើគន។
ប់ កុងរង្វ
ន
ង់ 1000។

2.NBT.2
2.NBT.4

ប់ រ ំលងម្ដង 5 ម្ដង 10 និ ងម្ដង 100។

ប់ កុងរង្វ
ន
ង់ 1000។

េ្រប បេធៀបចំ នួនែដលមនបីតួេលខចំ នួនពី រ
េ

ប់ រ ំលងម្ដង 1 ម្ដង 5 ម្ដង 10 និ ងម្ដង 100។

េ្រប បេធៀបចំ នួនែដលមនបីតួេលខ េ

យែផ្អកេលើអតថន័យៃនខទង់រយ ខទង់ដប់ និ ងខទង់ យ េ

យ

យេ្របើ ្របស់និមិត្តសញញ <, =,

និ ង > ។

េ្របើ ្របស់និមិត្តសញញ >, =, និ ង < េដើ មបីកត់ ្រ
លទធផលៃនករេ្រប បេធៀប។
2.NBT.5

បូ ក និ ងដកេលខកនុងរង្វង់ 100 យ៉ ង
េ

យេ្របើ ្របស់យុទធ

ទ ត់ ជំនញ

បូ ក និ ងដកចំ នួនែដលមនបីតួេលខ។

្រស្តែដលមនមូ ល ្ឋ នេលើតៃម្លខទង់

លកខណៈៃន្របមណវ ិធី និ ង/ឬទំ នក់ ទំនងរ ងវ ិធី បូក និ ងវ ិធី ដក។
2.NBT.8

េ្របើ ្របស់ខួរកបលបូ កចំ នួន 10 ឬ100 បែនថមពី
េលើចំនួនែដលេគផ្តល់ឲយពី 100 ដល់ 900 និ ងេ្របើ ខួរកបល

បូ ក និ ងដកចំ នួនខទង់ដប់ និ ងខទង់រយេនកនុងខួ រកបល។

ដកចំ នួន 10 ឬ 100 ពី ចំនួនែដលេគផ្តល់ឲយពី 100 ដល់ 900។
2.MD.7

្របប់ និ ងសរេសរេម៉ ងពី នឡិកមន្រទនិ ច និ ងនឡិកឌី ជីថល
រហូតដល់្របំនទី ែដលេនេកៀកបំ ផុត េ
(្រពឹ ក) និ ង p.m (

2.MD.8

េ

ះ្រ

យចំ េ

យេ្របើ ្របស់ a.m.

ង ច)។
ទពក់ ព័នធនឹង ្រក

ស្របក់ ដុ

្ល រ កក់ ៃមភ

្របំេសន កក់ ដប់ េសន កក់ ្របំេសន កក់ មួយេសន
េ

្របប់ េម៉ ងរហូតដល់ 5 នទី និ ងយល់ពី a.m. (្រពឹ ក) និ ង p.m (

យេ្របើ ្របស់និមិត្តសញញ $ និ ង ឲយបន្រតឹ ម្រតូវ។

ឧទហរណ៍អនកមនកក់ដប់េសនចំនួន 2 និងកក់មួយេសនចំនួន
3 េតើអនកមនទឹក្របក់សរុបប៉ុនមនេសន?

ប់ លុយេដើ មបីជួយដល់ករេ
ចំ េ

ទ។

ះ្រ

យ

ង ច)។

2.G.1

គ ល់ និ ងគូ រ ងែដលមនលកខណៈជក់

ក់ ដូ ចជ

ក់ េឈមះ និ ងគូ ស ងេផ ងៗ។

្របប់ ពីចំនូនៃនមុំ ឬ្របប់ ពីចំនួនមុ ខេសមើៗគន។ 5
កំ ណត់ អត្តសញញណៃន ្រតី េកណ
ចតុ េកណ បញចេកណ ឆេកណ និ ងគូ ប។
2.G.2

ែបងែចកចតុ េកណេទជកេរ ៉ជួ រេដក និ ងជួ រឈរែដលមនទំ ហំ

រកៃផទ្រក

ៃនចតុ េកណ។

ប៉ុ នគន និ ង ប់ ចំនួនេដើ មបីរកចំ នួនសរុបៃនកេរ ៉ទំងេនះ។

ស្តង់

2012

រែដលមនភពងយ្រសួលស្រមប់ម

បិ

ែដលដក្រសង់ពីេ

ក Jill និង Cathey Henry។ “I Can Standards.” www.thecurricculumcorner.com. ៃថងទី 3 ែខឆនូ ឆនំ

