
មណ្ឌ លសិក ធិករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ បង្ហ ញថ 

មគគុេទទសក៍ស្ដង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ម បិ កនុងនមជៃដគូ ថន ក់ទី2 
 

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។ 
រដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉បនអនុម័តនូវស្តង់ 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 មក្រមិតនិមួយៗេ យឲយសិស  ម បិ  ្រគូបេ្រង ន និង 
អនក្រគប់្រគង  សថិតេនកនុងទី ំងែតមួយដូចគន  
ខណៈេពលកំពុងេធ្វើករេឆព ះេទរកេគលេ រមួគន ។  

ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរបស់រដ្ឋគឺមន រសំខន់ពីេ្រពះមុខវជិជ ទំងេនះនឹង
ជួយកុមរទំងអស់ មិនថពួកេគជនរ េនះេទ 
សុទធែតេរៀនជំនញដូចគន ស្រមប់េតៀមចូល ម វទិយល័យ 
និង ជីពករងរ។ ពួកេគបេងកើតកររពឹំងទុចបស់ 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 ក់ទី 2 
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 2 

 

េនះគឺជបំណិន សិលបះភ អង់េគ្លស សំខន់មួយចំនួនែដល្រតូវយកមកបេ្រង នេនកនុងថន ក់ទី 2។ 
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.2.1  សួរ និងេឆ្លើយសំណួរដូចជ នរ  អ្វីខ្លះ កែន្លង  េពល  

មូលេហតុអ្វី និងេ យរេបៀប  េដើមបីបញជ ក់ពីករយល់េសចក្ដី
លម្អិតសំខន់េនកនុងអតថបទមួយ។    

្របប់អំពីនរ  អ្វីខ្លះ កែន្លង  េពល  មូលេហតុអ្វី និងេ យ
រេបៀប បនទ ប់ពីបន នេរឿងចប់។    

RL.2.2  និទនេរឿង រមួទំងេលបើក និងេ្រពងបុ ណពីវបបធម៌ច្រមុះ 
និងកំណត់ពី 

រ េមេរៀន ឬតៃម្លអប់ររំបស់េរឿង។ 

និទនេរឿងេឡើងវញិ។ 

RL.2.3  ពណ៌នពីវធីិែដលតួអងគកនុងេរឿងមួយេឆ្លើយតបេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍ 
និងបញ្ហ ្របឈមចមបងៗ។ 

្របប់ពីវធីិែដលតួអងគកនុងេរឿងមួយេឆ្លើយតបេទនឹងែផនក
ទំង យេនកនុងេរឿង។      

RI.2.1  សួរ និងេឆ្លើយសំណួរដូចជ នរ  អ្វីខ្លះ កែន្លង  េពល  
មូលេហតុអ្វី និងេ យរេបៀប  េដើមបីបញជ ក់ពីករយល់េសចក្ដី
លម្អិតសំខន់េនកនុងអតថបទមួយ។    

្របប់អំពី នរ  អ្វីខ្លះ កែន្លង  េពល  មូលេហតុអ្វី និងេ យ
រេបៀប បនទ ប់ពីបន នេរឿង្របេ មេ កមិនែមន្របឌិត។       

RI.2.2  កំណត់ពី្របធនបទសំខន់ៃនអតថបទែដលមនេ្រចើនកថខណ្ឌ  
្រពមទំងករេផ្ត តសំខន់េទេលើកថខណ្ឌ ជក់ ក់េនកនុង
អតថបទ។    

ែស្វងរកគំនិតសំខន់េនកនុងែផនកមួយៃនេរឿង្របេ មេ កមិនែមន
្របឌិត។      

RL.2.4  ពណ៌នអំពីពីលកខណៈែដលពកយ និងឃ្ល  (ឧ. ឃ្ល រណ្តំ  
ចំ ប់ចួន ចុងចួន និងឃ្ល សទួន) មនករចួនរណ្តំ  និងមន
អតថន័យេនកនុងេរឿង កំ ពយ ឬចេ្រម ង។    

យល់ពីលកខណៈែដលពកយេ្របើ្របស់កនុងេរឿង ចមនសេម្លងដូចជត្រន្តី
។      

RL.2.5  ពណ៌នពីរចនសមព័នធទូេទៃនេរឿង 
រមួទំងវធីិៃនករចប់េផ្តើមៃន ច់េរឿង 
និងេសចក្តីបញច ប់ែដលសននិ ្ឋ នពីសកមមភព។    

ែស្វងរក និងយល់ពីចំណុចេផ្តើម ពក់ក ្ត ល 
និងចុងបញច ប់ៃន ច់េរឿង។    

RL.2.6  ទទួល គ ល់ពីភពខុសគន ៃនទស នៈរបស់តួអងគ រមួទំងករ
និយយជសេម្លងខុសៗគន ស្រមប់តួអងគនីមួយៗេនេពលែដល

នករសនទនឮៗ។    

្របប់អំពីទស នៈៃនតួអងគខុសៗគន ។      

RL.2.7  េ្របើ្របស់ព័ត៌មនែដលទទួលបនពីរបូភព និងពកយេនកនុង
អតថបទ 
េបះពុមព ឬឌីជីថល េដើមបីបញជ ក់ករយល់អំពីតួអងគ 
ទស នីយភព ឬឈុតឆក។ 

េ្របើ្របស់ពកយ និងរបូភពេដើមបីជំនួយដល់ខញុំកនុងករ្របប់អំពីតួអងគ 
ទស នីយភព និងឈុតឆក។      

RI.2.7  ពនយល់ពីលកខណៈៃនរបូភពជក់ ក់ (ឧ. ដយ្រកមបង្ហ ញពី 
លកខណៈដំេណើ រករៃនម៉សីុន) ែដលរមួចំែណក និងបញជ ក់
បែនថមេលើអតថបទ។    

េ្របើ្របស់ដយ្រកម និងរបូភពេដើមបីជំនួយកូនរបស់អនកយល់ពីេរឿង
្របេ មេ កមិនែមន្របឌិត។    

RI.2.8  ពណ៌នពីវធីិែដលអនកនិពនធេ្របើ្របស់មូលេហតុេដើមបីគំ្រទចំណុច 
ជក់ ក់ទំង យេនកនុងអតថបទ។    

ែស្វងរកមូលេហតុេដើមបីគំ្រទគំនិតសំខន់េនកនុង 
េរឿង្របេ មេ កមិនែមន្របឌិត។    

RF.2.3  េចះ និងេ្របើ្របស់ពកយសពទ មក្រមិតថន ក់ និងបំណិន
ែវកែញកពកយេនកនុងករបក្រ យពកយ។    

នពកយថន ក់ទីពីរ។      



RF.2.4  នបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង ទ ត់ជំនញ្រគប់្រគន់េដើមបី
គំ្រទដល់ករយល់ដឹង។   

a. នអតថបទ មលំ ប់ថន ក់េ យមនេគលបំណង 
និងករយល់ដឹង។  

b. នអតថបទ មលំ ប់ថន ក់េ យផទ ល់មត់ មន
អ្រ  
្រតឹម្រតូវ និងសំនួនេ រស័ពទអំពីអំ នបន្តបនទ ប់
គន ។  

c. េ្របើបរបិទេដើមបីបញជ ក់អះ ង ឬស្វ័យែកត្រមូវករ
គ ល់ករយល់ និងករ នពកយ មួយេឡើងវញិ
មករចំបច់។ 

នេ យមនករបញជ ក់។ នបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 
នម្តងេទៀតេដើមបីយល់ 

អតថន័យពកយ។      
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ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ថន ក់ទី ២  
  

ទំងេនះគឺជបំណិន គណិតវទិយ សំខន់ៗែដលកំពុង្រតូវបនបេ្រង នេនថន ក់ទី 2 ។ ស្រមប់បញជ ីទំង្រសុងស្ដីពីស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរមួរបស់រដ្ឋ

កលីហ្វ័រញ៉ សូមេមើល  វុបិ យរបស់្រកសួងអប់ររំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/)។   
  

មនសកមមភពកញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគលស្រមប់ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរមួនីមួយៗ ដូចមន យេឈម ះេនខងេ្រកម។ 

ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួ  ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អនក ច… 

2.OA.1  
  

េ្របើ្របស់វធីិបូក និងវធីិដកកនុងរង្វង់ 100 
េដើមបីេ ះ្រ យចំេ ទមួយជំ ន និងពីរជំ នែដលពក់ព័នធ
នឹងករបូក ដក កររមួបញចូ ល ករដកេចញ និងករេ្រប បេធៀប 
េ យេ្របើអញញ តេនកនុង្រគប់ទី ំងទំងអស់ ឧ. េ យេ្របើគំនូរ 
និងសមីករែដលមននិមិត្តសញញ ស្រមប់ចំនួនែដលមិន គ ល់ 
េដើមបីតំ ងឲយចំេ ទ។ 1 

េ្របើ្របស់យុទធ ្រស្តេដើមបីេ ះ្រ យចំេ ទវធីិបូក និងវធីិដក។    

2.OA.2  បូក និងដកេលខកនុងរង្វង់ 20 េ យេ្របើ្របស់យុទធ ្រស្តកនុងខួរ
កបលយ៉ង ទ ត់ជំនញ។ េនេពលបញច ប់ថន ក់ទី 2 សិស ចំពីករ
បូកចំនួនមួយតួេលខទំងអស់ចំនួនពីរ។   

ចងចំយ៉ងឆប់រហ័សនូវចេម្លើយ្រតឹម្រតូវៃនវធីិបូក និងវធីិដក។   

2.OA.3  កំណត់ថេតើវតថុមួយ្រកុម (រហូតដល់ចំនួន 20) មនចំនួន
សមជិកេសស ឬចំនួនគូរែដរឬេទ ឧ. េ យករ ក់វតថុជគូរៗ ឬ
ប់វតថុទំងេនះម្តង 2។ សរេសរសមីករមួយ

េដើមបីបញជ ក់ពីេលខគូរែដលជផលបូកៃនចំនួនបែនថមពីរេសមើគន ។   

ក់វតថុជ្រកុមេដើមបី្របប់ថជចំនួនេសស ឬគូរ។    

2.OA.4  េ្របើ្របស់វធីិបូកេដើមបីរកចំនួនសរបុៃនវតថុែដលបនេរៀបេនកនុង
លំ ប់ជួរ ងចតុេកណែដលមនរហូតដល់ 5 ជួរេដក និង 5 
ជួរឈរ។ សរេសរសមីករេដើមបីបញជ ក់ពីករសរបុផលបូក
ៃនចំនួនបែនថមេសមើគន ។    

េ្របើ្របស់វធីិបូកចំនួនដែដលៗេដើមបីយល់ពីវធីិគុណ។    

2.NBT.2  ប់កនុងរង្វង់ 1000។ ប់រលំងម្ដង 5 ម្ដង 10 និងម្ដង 100។  ប់កនុងរង្វង់ 1000។ ប់រលំងម្ដង 1 ម្ដង 5 ម្ដង 10 និងម្ដង 100។ 
2.NBT.4  េ្រប បេធៀបចំនួនែដលមនបីតួេលខចំនួនពីរ 

េ យែផ្អកេលើអតថន័យៃនខទង់រយ ខទង់ដប់ និងខទង់ យ េ យ
េ្របើ្របស់និមិត្តសញញ  >, =, និង < េដើមបីកត់្រ
លទធផលៃនករេ្រប បេធៀប។   

េ្រប បេធៀបចំនួនែដលមនបីតួេលខ េ យេ្របើ្របស់និមិត្តសញញ  <, =, 
និង > ។    

2.NBT.5  បូក និងដកេលខកនុងរង្វង់ 100 យ៉ង ទ ត់ជំនញ 
េ យេ្របើ្របស់យុទធ ្រស្តែដលមនមូល ្ឋ នេលើតៃម្លខទង់ 
លកខណៈៃន្របមណវធីិ និង/ឬទំនក់ទំនងរ ងវធីិបូក និងវធីិដក។  

បូក និងដកចំនួនែដលមនបីតួេលខ។    

2.NBT.8  េ្របើ្របស់ខួរកបលបូកចំនួន 10 ឬ100 បែនថមពី
េលើចំនួនែដលេគផ្តល់ឲយពី 100 ដល់ 900 និងេ្របើខួរកបល
ដកចំនួន 10 ឬ 100 ពីចំនួនែដលេគផ្តល់ឲយពី 100 ដល់ 900។    

បូក និងដកចំនួនខទង់ដប់ និងខទង់រយេនកនុងខួរកបល។    

2.MD.7  ្របប់ និងសរេសរេម៉ងពីនឡិកមន្រទនិច និងនឡិកឌីជីថល 
រហូតដល់្របំនទីែដលេនេកៀកបំផុត េ យេ្របើ្របស់ a.m. 
(្រពឹក)  និង p.m ( ង ច)។   

្របប់េម៉ងរហូតដល់ 5 នទី និងយល់ពី a.m. (្រពឹក) និង p.m ( ង ច)។  

2.MD.8  េ ះ្រ យចំេ ទពក់ព័នធនឹង ្រក ស្របក់ដុ ្ល រ កក់ៃមភ
្របំេសន កក់ដប់េសន កក់្របំេសន កក់មួយេសន 
េ យេ្របើ្របស់និមិត្តសញញ  $ និង ឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 
ឧទហរណ៍អនកមនកក់ដប់េសនចំនួន 2 និងកក់មួយេសនចំនួន 
3 េតើអនកមនទឹក្របក់សរបុបុ៉នម នេសន?     

ប់លុយេដើមបីជួយដល់ករេ ះ្រ យ 
ចំេ ទ។    



2.G.1  គ ល់ និងគូរ ងែដលមនលកខណៈជក់ ក់ ដូចជ 
្របប់ពីចំនូនៃនមំុ ឬ្របប់ពីចំនួនមុខេសមើៗគន ។ 5 
កំណត់អត្តសញញ ណៃន ្រតីេកណ  
ចតុេកណ  បញច េកណ ឆេកណ និងគូប។    

ក់េឈម ះ និងគូស ងេផ ងៗ។  
   

2.G.2  ែបងែចកចតុេកណេទជកេរជួ៉រេដក និងជួរឈរែដលមនទំហំ
បុ៉នគន  និង ប់ចំនួនេដើមបីរកចំនួនសរបុៃនកេរទំ៉ងេនះ។    

រកៃផទ្រក ៃនចតុេកណ។   
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