
មណ្ឌ លសិក ធិករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ បង្ហ ញថ 

មគគុេទទសក៍ស្ដង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ម បិ កនុងនមជៃដគូ ថន ក់ទី3 
 

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 ចេធ្វើជ 
ៃដគូរជមួយ បនេ យរេបៀប ? 
 

1. ដឹងពីអ្វីែដលកូនរបស់អនកគួរេរៀនេនថន ក់ទី 3 
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 3 

 

េនះគឺជបំណិន សិលបះភ អង់េគ្លស សំខន់មួយចំនួនែដល្រតូវយកមកបេ្រង នេនកនុងថន ក់ទី3 ។ 
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.3.1  សួរ និងេឆ្លើយសំណួរេដើមបីបង្ហ ញពីករយល់អតថបទមួយេ យ 
ែផ្អកេទេលើអតថបទជក់ែស្តងេដើមបីជមូល ្ឋ នៃនចេម្លើយ។   

សួរ និងេឆ្លើយសំណួរេដើមបីបង្ហ ញថពួកេគយល់ពីេរឿងែដលកំពុង ន។  
   

RL.3.2  
  

និទនេរឿងេឡើងវញិ រមួមនេលបើក េរឿងេ្រពង 
និងេទវកថពីវបបធម៌ច្រមុះ កំណត់ពី រសំខន់ៗ េមេរៀន 
ឬតៃម្លអប់រ ំនិងពនយល់ពីលកខណៈៃនករេផទរព័ត៌មន មរយៈ
េសចក្ដីលម្អិតសំខន់ៗេនកនុងអតថបទ។   

និទនេឡើងវញិនូវេរឿងពីវបបធម៌ច្រមុះ និងែស្វងរកេមេរៀន 
ឬតៃម្លអប់រៃំនេរឿង។    

RL.3.3  ពណ៌នអំពីតួអងគេនកនុងេរឿង (ឧ. បុគគលិកលកខណៈ 
ករជ្រមុញទឹកចិត្ត ឬ រមមណ៍) និងពនយល់ពីលកខណៈែដល
សកមមភពរបស់ពួកេគចូលរមួចំែណកកនុងលំ ប់លំេ យៃន
្រពឹត្តិករណ៍។   

ពណ៌នអំពីតួអងគកនុងេរឿង និងពនយល់ពីលកខណៈែដលសកមមភពរបស់
ពួកេគមនឥទធិពលេនកនុងេរឿង។    

RL.3.6  បង្ហ ញពីភពខុសគន អំពីទស នៈរបស់អនកនិទន ឬរបស់តួអងគ។   ្របប់ពីភពខុសគន រ ងគំនិតរបស់ពួកេគ និងអនកនិពនធ ឬតួអងគ។    

RI.3.3  ពណ៌នពីទំនក់ទំនងរបស់េស៊រៃីន្រពឹត្តិករណ៍្របវត្តិ ្រស្ត គំនិត 
ឬទស នៈែបបវទិយ ្រស្ត 
ឬជំ ននីតិវធីិបេចចកេទសេនកនុងអតថបទ ករេ្របើ្របស់ភ
ែដលមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងេពលេវ  លំ ប់លំេ យ 
និងេហតុ/ផល។   

ពណ៌នអំពី្រពឹត្តិករណ៍្របវត្តិ ្រស្ត គំនិតែបបវទិយ ្រស្ត ឬជំ នេន
កនុងនីតិវធីិេ្របើ្របស់ពកយេពចន៍េដើមបីបង្ហ ញពីលំ ប់លំេ យ។    

RI.3.6  បង្ហ ញពីភពខុសគន ៃនទស នៈរបស់ពួកេគពីទស នៈរបស់អនក
និពនធ 
អតថបទ។   

្របប់ពីភពខុសគន រ ងអ្វីែដលពួកេគគិត និងអ្វីែដលអនកនិពនធសរេសរ។   

RF.3.3  េចះ និងេ្របើ្របស់ពកយស័ពទ មក្រមិតថន ក់ និងបំណិនវភិគ
ពកយេនកនុងករបក្រ យពកយ។   

a. កំណត់ និងដឹងពីអតថន័យៃនពកយបែនថមខងេដើម និង
ពកយបែនថមខងចុងែដលេគនិយមេ្របើជទូេទ។   

b. បក្រ យពកយេ យេ្របើ្របស់ពកយែដលេគនិយម
បែនថមេនខងចុងរបស់ ទីន។   

c. បក្រ យពកយែដលមនេ្រចើនពយងគ។   
d. នពកយែដលមនករ្របកបខុសពី្រប្រកតី

ែដល កសមនឹងក្រមិតថន ក់។   

នពកយកនុងថន ក់ទីបីែដលមិនមនករ្របកប ម្រប្រកតី។    

RF.3.4  នបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង ទ ត់ជំនញ្រគប់្រគន់េដើមបី
គំ្រទដល់ករយល់ដឹង។   

a. នអតថបទ មក្រមិតថន ក់េ យមនេគលបំណង 
និងករយល់ដឹង។  

b. នពកយ យ និងពកយកពយ មលំ ប់ថន ក់េ យ

នបនយ៉ង ទ ត់ជំនញ និង្រតឹម្រតូវេ យមនករបញជ ក់។    



ផទ ល់មត់ មនអ្រ ្រតឹម្រតូវ និងសំនួនេ រស័ពទ
អំពីអំ នបន្តបនទ ប់គន ។  

c. េ្របើបរបិទេដើមបីបញជ ក់អះ ង ឬស្វ័យែកត្រមូវករ
គ ល់ 

ករយល់ និងករ នពកយ មួយេឡើងវញិ មករ
ចំបច់  
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ស្តស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ថន ក់ទី 3  
  

ទំងេនះគឺជបំណិន គណិតវទិយ សំខន់ៗែដលកំពុង្រតូវបនបេ្រង នេនថន ក់ទី 3 ។ 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… 

3.OA.1  បក្រ យផលគុណៃនចំនួនគត់ ឧ. បក្រ យ 5 x 7 
ែដលជចំនួនសរបុៃនវតថុ 5 ្រកុម ែដលកនុងមួយ្រកុមៗមន វតថុចំនួន 7។ 
ឧទហរណ៍ 
ពណ៌នបរបិទមួយែដលចំនួនសរបុៃនវតថុ ចបញជ ក់បន មរយៈ 5 x 7 ។  

យល់ពីវធីិគុណេ យគិតអំពី្រកុមៃនវតថុ។    

3.OA.2  បក្រ យពីផលែចកជចំនួនគត់ ៃនចំនួនគត់ ឧ. បក្រ យចំនួន 56 ÷ 8 
ែដលជចំនួនៃនវតថុកនុងចំែណកនីមួយៗ េនេពលែដលវតថុចំនួន 56 
្រតូវបនែបកែចកជ 8 ចំែណកេសមើៗគន  
ឬែដលជចំនួនៃនចំែណកេនេពលវតថុ ទំង 56 ្រតូវបនែបងែចកជ 8 ្រកុម
ែដលមនចំែណកេសមើៗគន ។ ឧទហរណ៍ ពណ៌នពីបរបិទមួយែដលចំនួន
ៃនចំែណក ឬចំនួនៃន្រកុម ចបញជ ក់បន មរយៈ 56 ÷ 8។    

យល់ពីវធីិែចកេ យគិតអំពីរេបៀបែដល្រកុមមួយ ចែបងែចកជ
្រកុមតូចៗ។    

3.OA.3  េ្របើវធីិគុណ និងវធីិែចកកនុងរង្វង់ 100 
េដើមបីេ ះ្រ យចំេ ទកនុង ថ នភពែដលទក់ទងនឹង្រកុម លំ ប់ជួរ 
និងបរមិណរង្វ ស់េសមើៗគន  ឧ. េ យេ្របើគំនូរ និង 
សមីករជមួយនឹងនិមិត្តសញញ ស្រមប់ចំនួនអញញ តេដើមបីតំ ងឲយ
ចំេ ទេនះ។ 1   

េ្របើ្របស់ចំេណះដឹងរបស់ពួកេគអំពីវធីិគុណ និងវធីិែចកេដើមបី
េ ះ្រ យចំេ ទជពកយ។   

3.OA.5  េ្របើ្របស់លកខណៈៃន្របមណវធីិជយុទធ ្រស្តកនុងករគុណ និងែចក។ 2 
ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើេគដឹងថ 6 x 4 = 24 េហើយដឹងថ 4 x 6 = 24 
(វធីិគុណមនលកខណៈ្រតឡប់)។ 3 x 5 x 2 ចទទួលបនេ យ យក 3 x 
5 = 15 រចួ 15 x 2 = 30 ឬេ យ យក 5 x 2 = 10 រចួ 3 x 10 = 30 
(វធីិគុណមនលកខណៈចំ ស់)។ េគ ចទទួលបន 8 x 7 ពី 8 x (5+2) = (8 
x 5) + (8 x 2) = 40 + 16 = 57 (លកខណៈែបងែចក)។     

េ្របើ្របស់វធីិគុណមនលកខណៈ្រតលប់។ (េបើ 6 x 4 = 25 េនះ 4 x 6 
= 24)    

3.OA.8  េ ះ្រ យចំេ ទជពកយែដលមនពីរជំ ន េ យេ្របើ្របស់្របមណ
វធីិចំនួន 
បួន។ ងចំេ ទទំងេនះេ យេ្របើ្របស់សមីករ និងអញញ ត
ជអក រតំ ងឲយចំនួនែដលមិន គ ល់។ យតៃម្លភពសមេហតុផលៃន
ចេម្លើយេ យេ្របើ្របស់ករគណនកនុងខួរកបល និងយុទធ ្រស្តប៉ន់ ម ន 
រមួទំងករបងគត់ចំនួន។ 3  

េ្របើ្របស់វធីិបូក វធីិដក វធីិគុណ និងវធីិែចកេដើមបីេ ះ្រ យ
ចំេ ទ និងេ្របើ្របស់គណិតវទិយកនុងខួរកបលេដើមបីសេ្រមចថេតើ
ចេម្លើយមនភពសមេហតុផលែដរ ឬេទ   

3.NBT.
1  

េ្របើ្របស់ចំេណះដឹងពីតៃម្លខទង់េដើមបីបងគត់ចំនួនគត់េទជខទង់ 10 ឬ ខទង់ 
១០០ ែដលេនេកៀកបំផុត។   

បងគត់ចំនួនគត់េទជខទង់ 10 ឬ ខទង់ 100 ែដលេនេកៀកបំផុត។   

3.NBT.
2  

មនភព ទ ត់ជំនញកនុងករបូក និងដកកនុងរង្វង់ 100 
េ យេ្របើ្របស់យុទធ ្រស្ត និងកបួនេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលែផ្អកេលើតៃម្ល
ខទង់ លកខណៈៃន្របមណវធីិ និង/ឬទំនក់ទំនងរ ងវធីិបូក និងវធីិដក។   

បូក និងដកចំនួនកនុងរង្វង់ 1000។    

3.NF.1  យល់ពី្របភគ 1/b ថជបរមិណែដលបេងកើតេ យ 1 ភគ 
េនេពលែដលចំនួនទំងមូល្រតូវបនែបងែចកេទឲយ b េសមើៗគន  
និងយល់ពី្របភគ a/b ថជបរមិណែដលបេងកើតេ យភគមួយៃនទំហំ 

បង្ហ ញ និងយល់ថ្របភគគឺជចំែណកេសមើៗគន ៃនចំនួនទំងមូល។    



1/b។   

3.MD.1  ្របប់ និងសរេសរេម៉ង រហូតដល់នទីែដលេនេកៀកបំផុត 
និងគិតចេន្ល ះេម៉ងជ 
នទី។ េ ះ្រ យចំេ ទជពកយែដលទក់ទងនឹងវធីិបូក និង
វធីិដកចេន្ល ះេម៉ងគិតជនទី ឧ. េ យគូស ងចំេ ទេនេលើដយ្រកម
បនទ ត់េលខមួយ។   

្របប់ និងសរេសរេម៉ងរហូតដល់នទីែដលេនេកៀកបំផុត។  

3.MD.8  េ ះ្រ យចំេ ទកនុងពិភពជក់ែស្តង 
និងកនុងគណិតវទិយែដលពក់ព័នធនឹង 
បរមិ្រតៃនពហុេកណ រមួទំងកររក បរមិ្រត
ជមួយនឹងរង្វ ស់្រជុងែដលេគ្របប់ គណនរង្វ ស់្រជុង និងគូស ង
ចតុេកណែដលមនបរមិ្រតដូចគន  និង្រក ៃផទខុសគន  ឬ្រក ៃផទដូចគន  
និងបរមិ្រតខុសគន ។   

េ ះ្រ យចំេ ទកនុងពិភពជក់ែស្តង និងកនុងគណិតវទិយេ យ
េ្របើ្របស់ចំេណះដឹងអំពីបរមិ្រតៃន ងេផ ងៗ។    
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