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

កនុងនមជៃដគូ ថនក់ទី3

រែដលេយើងបេ្រមើ ជូនជេរៀង ល់ៃថង។

ទំងអស់មនក្តី្រសៃមស្រមប់ កូនរបស់ខួន
្ល និ ងចង់ ឲយពួ កេគល្អ

បិ

ទំងអស់

ធ លៃនករសិក
រសំខន់ ចំេពះសមិ ទិ ផ

រគឺ មន

ចគំ្រទករសិក របស់កូនរបស់ពួកេគបន

ពី េ្រពះេយើង្របកន់ យកនូ វជំ េនឿេគលេលើករចូ លរួមរបស់្រគួ
្រគួ

បិ

រទំងអស់យល់អំពីសង
្ត ់

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

េហតុអី្រ្វ តូវករមុខវ ិជជសនល
ូ

រមុ ខវ ិជជសនូលរបស់រដ្ឋគឺមន

ស្តង់

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

រមុ ខវ ិជជសនូលរបស់រដ្ឋ (CCSS)

គឺ ជកររ ំពឹ ងទុ កៃនករសិក មួ យេនកនុងសិលបះ ភ

(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
មក្រមិ តនិ មួយៗេ

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

េន

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។

រដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ បនអនុ ម័តនូ វស្តង់
ស្តង់

។

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

េ

យរេបៀប

បនេ

រសំខន់ ស្រមប់ េជគជ័ យៃនករសិក ។ និ យយយ៉ ង

យរេបៀប

្ត ្របេទសននេលើពិភពេ

ក។

?

ចេធ្វើជ

ៃដគូ រជមួ យ

្ណ ះេទ

?

1.

ដឹ ងពី អី ែ្វ ដលកូ នរបស់អនកគួ រេរៀនេនថនក់ ទី 3

2.

សួរ្រគូថេតើ កូនរបស់អនកមនទទួ លជំ នញែដលបនបេ្រង នេហើយឬេន

មញញ

មិ ន

ចអប់ រ ំសិស ែតមនក់ ឯងបនេទ។

3.

សួរថេតើ េ

កអនក

ចគំ្រទករសិក េនផទះេ

(Common Core Backpack) ែដលគឺជសកមមភព ែដលម
េដើ មបីទទួ លបនចំ េណះដឹ ងពី សង
្ត ់
4.

ន

ន

ឲយពួ កេគេទ
5.

ន។ សូមឲយកូ នរបស់េ

បិ

េ្របើ េនផទះជមួ យកូ ន

រមុ ខវ ិជជសនូលទំងេនះ។
កអនក

នជេរៀង ល់ៃថង និ ងសួរសំណួរេទពួ កេគ។ េ្រកយមកេទៀត

នអតថបទេដើ មបីេឆ្លើយសំណួរ “េតើ អនកដឹ ងេ

្រតូវ្របកដថ កូ នរបស់េ

។ សួររកសកមមភពពី កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលទំងអស់

យរេបៀប

កអនកគឺ កំពុង

យរេបៀប

?

នេសៀវេភែដលមិ នែមនជ្របេ

មេ

ក្របឌិ ត ជញឹកញប់ ។

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ថនក់ទី 3

ស្តង់
សិលបះភ

េនះគឺ ជបំ ណិន
ស្រមប់

អង់េគ្លស

សំខន់ មួយចំ នួនែដល្រតូវយកមកបេ្រង នេនកនុងថនក់ ទី3

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.3.1

។

រមុ ខវ ិជជសនូលនិ មួយែដលមនេរៀប ប់ កុងបញ
ន
ជ ីខងេ្រកមៈ

ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អក
ន

សួរ និ ងេឆ្លើយសំណួរេដើ មបីបង្ហញពី ករយល់អតថបទមួ យេ

យ

ច…

សួរ និ ងេឆ្លើយសំណួរេដើ មបីបង្ហញថពួ កេគយល់ពីេរឿងែដលកំ ពុង

ន។

ែផ្អកេទេលើអតថបទជក់ ែស្តងេដើ មបីជមូ ល ្ឋ នៃនចេម្លើយ។
RL.3.2

និ ទនេរឿងេឡើងវ ិញ រួមមនេលបើក េរឿងេ្រពង

និ ទនេឡើងវ ិញនូ វេរឿងពី វបបធម៌ ច្រមុះ និ ងែស្វងរកេមេរៀន

និ ងេទវកថពី វបបធម៌ ច្រមុះ កំ ណត់ ពី

ឬតៃម្លអប់ រ ំៃនេរឿង។

រសំខន់ ៗ េមេរៀន

ឬតៃម្លអប់ រ ំ និ ងពនយល់ពីលកខណៈៃនករេផទរព័ ត៌មន
RL.3.3

មរយៈ

េសចក្ដីលម្អិតសំខន់ ៗេនកនុងអតថបទ។

ពណ៌នអំ ពីតួអងគេនកនុងេរឿង (ឧ. បុ គគលិកលកខណៈ
ករជ្រមុញទឹ កចិ ត្ត ឬ

ពណ៌នអំ ពីតួអងគកុងេរឿង
ន
និ ងពនយល់ពីលកខណៈែដលសកមមភពរបស់

រមមណ៍) និ ងពនយល់ពីលកខណៈែដល

សកមមភពរបស់ពួកេគចូ លរួមចំ ែណកកនុងលំ

ប់ លំេ

យៃន

ពួ កេគមនឥទធិពលេនកនុងេរឿង។

្រពឹ តិ ក
្ត រណ៍។

RL.3.6

បង្ហញពី ភពខុ សគនអំ ពីទស នៈរបស់អនកនិ ទន ឬរបស់តួអងគ។

្របប់ ពីភពខុ សគនរ ងគំ និតរបស់ពួកេគ និ ងអនកនិ ពនធ ឬតួ អងគ។

RI.3.3

ពណ៌នពី ទំនក់ ទំនងរបស់េស៊រ ីៃន្រពឹ តិ ក
្ត រណ៍្របវត្តិ

ពណ៌នអំ ពី្រពឹ តិ ្តករណ៍្របវត្តិ

ឬទស នៈែបបវ ិទយ

្រស្ត គំ និត

កនុងនី តិវ ិធី េ្របើ ្របស់ពកយេពចន៍ េដើ មបីបង្ហញពី លំ

្រស្ត

ននី តិវ ិធី បេចចកេទសេនកនុងអតថបទ ករេ្របើ ្របស់ភ

ឬជំ

ែដលមនទំ នក់ ទំនងជមួ យនឹ ងេពលេវ

លំ

ប់ លំេ

្រស្ត គំ និតែបបវ ិទយ

្រស្ត ឬជំ
ប់ លំេ

នេន

យ។

យ

និ ងេហតុ /ផល។
RI.3.6

បង្ហញពី ភពខុ សគនៃនទស នៈរបស់ពួកេគពីទស នៈរបស់អនក

្របប់ ពីភពខុ សគនរ ងអ្វីែដលពួ កេគគិ ត និ ងអ្វីែដលអនកនិ ពនធសរេសរ។

និ ពនធ
អតថបទ។
RF.3.3

េចះ និ ងេ្របើ ្របស់ពកយស័ពទ
ពកយេនកនុងករបក្រ
a.

មក្រមិ តថនក់ និ ងបំ ណិនវ ិភគ

យពកយ។

នពកយកនុងថនក់ ទីបីែដលមិ នមនករ្របកប

ម្រប្រកតី ។

កំ ណត់ និ ងដឹ ងពី អតថន័យៃនពកយបែនថមខងេដើ ម និ ង
ពកយបែនថមខងចុ ងែដលេគនិ យមេ្របើ ជទូ េទ។

b.

បក្រ

យពកយេ

យេ្របើ ្របស់ពកយែដលេគនិ យម

បែនថមេនខងចុ ងរបស់
c.
d.

បក្រ

យពកយែដលមនេ្រចើ នពយងគ។

នពកយែដលមនករ្របកបខុ សពី ្រប្រកតី
ែដល

RF.3.4

ទី ន។

កសមនឹ ងក្រមិ តថនក់ ។

នបនយ៉ ង្រតឹ ម្រតូវ និ ង

ទ ត់ ជំនញ្រគប់ ្រគន់ េដើ មបី

នបនយ៉ ង

គំ្រទដល់ករយល់ដឹង។
a.

នអតថបទ

មក្រមិ តថនក់ េ

យមនេគលបំ ណង

និ ងករយល់ដឹង។
b.

នពកយ យ និ ងពកយកពយ

មលំ

ប់ ថនក់ េ

យ

ទ ត់ ជំនញ និ ង្រតឹ ម្រតូវេ

យមនករបញ
ជ ក់ ។

ផទល់មត់ មនអ្រ
អំ ពីអំ
c.

្រតឹ ម្រតូវ និ ងសំនួនេ

រស័ពទ

នបន្តបនទប់ គន។

េ្របើ បរ ិបទេដើ មបីបញ
ជ ក់ អះ

ង ឬស្វ័យែកត្រមូវករ

គ ល់
ករយល់ និ ងករ

នពកយ

មួ យេឡើងវ ិញ

មករ

ចំបច់

ស្តង់

2012

រែដលមនភពងយ្រសួលស្រមប់ម

បិ

ែដលដក្រសង់ពីេ

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

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ថនក់ទី 3

ស្តសង
្ត ់

គណិតវ ិទយ សំខន់ៗែដលកំពុង្រតូវបនបេ្រង

ទំងេនះគឺ ជបំ ណិន

ិ
កលីហ័រ្វ ញ៉ សូមេមើ ល វុប

នេនថនក់ ទី 3 ។ ស្រមប់ បញជីទំង្រសុងស្ដីពីសង
្ត ់

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

មនសកមមភពកញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលស្រមប់ សង
្ត ់

ស្តង់
3.OA.1

បក្រ

រមុ ខវ ិជជសនូលរួមនី មួយៗ ដូ ចមន យេឈមះេនខងេ្រកម។

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ ម

យផលគុ ណៃនចំ នួនគត់ ឧ. បក្រ

រមុ ខវ ិជជសនូលរួមរបស់រដ្ឋ

ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អក
ន
យល់ពីវ ិធី គុណេ

យ5x7

ែដលជចំ នួនសរុបៃនវតថុ 5 ្រកុម ែដលកនុងមួ យ្រកុមៗមន វតថុចំ នួន 7។

ច…

យគិ តអំ ពី្រកុមៃនវតថុ។

ឧទហរណ៍

3.OA.2

ពណ៌នបរ ិបទមួ យែដលចំ នួនសរុបៃនវតថុ
បក្រ

ចបញ
ជ ក់ បន

យពី ផលែចកជចំ នួនគត់ ៃនចំ នួនគត់ ឧ. បក្រ

មរយៈ 5 x 7 ។
យចំ នួន 56 ÷ 8

ែដលជចំ នួនៃនវតថុកនុងចំ ែណកនី មួយៗ េនេពលែដលវតថុចំ នួន 56

យល់ពីវ ិធី ែចកេ

យគិ តអំ ពីរេបៀបែដល្រកុមមួ យ

ចែបងែចកជ

្រកុមតូ ចៗ។

្រតូវបនែបកែចកជ 8 ចំ ែណកេសមើៗគន

ឬែដលជចំ នួនៃនចំ ែណកេនេពលវតថុ ទំង 56 ្រតូវបនែបងែចកជ 8 ្រកុម

ែដលមនចំ ែណកេសមើៗគន។ ឧទហរណ៍ ពណ៌នពី បរ ិបទមួ យែដលចំ នួន
ៃនចំ ែណក ឬចំ នួនៃន្រកុម
3.OA.3

ចបញ
ជ ក់ បន

មរយៈ 56 ÷ 8។

េ្របើ វ ិធី គុណ និ ងវ ិធី ែចកកនុងរង្វង់ 100

េដើ មបីេ

ះ្រ

យចំ េ

ទកនុង

េ្របើ ្របស់ចំេណះដឹ ងរបស់ពួកេគអំ ពីវ ិធី គុណ និ ងវ ិធី ែចកេដើ មបី

ថ នភពែដលទក់ ទងនឹ ង្រកុម លំ

និ ងបរ ិមណរង្វស់េសមើៗគន ឧ. េ

3.OA.5

េ

ះ្រ

យចំ េ

ទជពកយ។

យេ្របើ គំនូរ និ ង

សមី ករជមួ យនឹ ងនិ មិតស
្ត ញញស្រមប់ ចំនួនអញញតេដើ មបីតំ
ចំ េ

ប់ ជួរ

ងឲយ

ទេនះ។ 1

េ្របើ ្របស់លកខណៈៃន្របមណវ ិធី ជយុទធ

្រស្តកុងករគុ
ន
ណ និ ងែចក។ 2

ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើ េគដឹ ងថ 6 x 4 = 24 េហើយដឹ ងថ 4 x 6 = 24
(វ ិធី គុណមនលកខណៈ្រតឡប់ )។ 3 x 5 x 2

5 = 15 រួច 15 x 2 = 30 ឬេ

ចទទួ លបនេ

េ្របើ ្របស់វ ិធី គុណមនលកខណៈ្រតលប់ ។ (េបើ 6 x 4 = 25 េនះ 4 x 6
= 24)

យ យក 3 x

យ យក 5 x 2 = 10 រួច 3 x 10 = 30

(វ ិធី គុណមនលកខណៈចំ ស់)។ េគ

ចទទួ លបន 8 x 7 ពី 8 x (5+2) = (8

x 5) + (8 x 2) = 40 + 16 = 57 (លកខណៈែបងែចក)។
3.OA.8

េ

ះ្រ

យចំ េ

វ ិធី ចំនួន
បួ ន។

ទជពកយែដលមនពី រជំ

នេ

យេ្របើ ្របស់្របមណ

េ្របើ ្របស់វ ិធី បូក វ ិធី ដក វ ិធី គុណ និ ងវ ិធី ែចកេដើ មបីេ
ចំ េ

ងចំ េ

ជអក រតំ
ចេម្លើយេ

ទទំងេនះេ

យេ្របើ ្របស់សមី ករ និ ងអញញត

ងឲយចំ នួនែដលមិ ន

គ ល់។

ះ្រ

យ

ទ និ ងេ្របើ ្របស់គណិតវ ិទយកនុងខួ រកបលេដើ មបីសេ្រមចថេតើ

ចេម្លើយមនភពសមេហតុ ផលែដរ ឬេទ

យតៃម្លភពសមេហតុ ផលៃន

យេ្របើ ្របស់ករគណនកនុងខួ រកបល និ ងយុទធ

្រស្តប៉ន់

មន

រួមទំងករបងគត់ចំនួន។ 3
3.NBT.

េ្របើ ្របស់ចំេណះដឹ ងពី តៃម្លខទង់េដើ មបីបងគត់ចំនួនគត់ េទជខទង់ 10 ឬ ខទង់

1

១០០ ែដលេនេកៀកបំ ផុត។

3.NBT.

មនភព

2

េ

ទ ត់ ជំនញកនុងករបូ ក និ ងដកកនុងរង្វង់ 100

យេ្របើ ្របស់យុទធ

្រស្ត និ ងកបួនេ

ះ្រ

យបញ
្ហ ែដលែផ្អកេលើតៃម្ល

បងគត់ចំនួនគត់េទជខទង់ 10 ឬ ខទង់ 100 ែដលេនេកៀកបំ ផុត។
បូ ក និ ងដកចំ នួនកនុងរង្វង់ 1000។

ខទង់ លកខណៈៃន្របមណវ ិធី និ ង/ឬទំ នក់ ទំនងរ ងវ ិធី បូក និ ងវ ិធី ដក។
3.NF.1

យល់ពី្របភគ 1/b ថជបរ ិមណែដលបេងកើតេ

យ 1 ភគ

េនេពលែដលចំ នួនទំងមូ ល្រតូវបនែបងែចកេទឲយ b េសមើៗគន
និ ងយល់ពី្របភគ a/b ថជបរ ិមណែដលបេងកើតេ

យភគមួ យៃនទំ ហំ

បង្ហញ និ ងយល់ថ្របភគគឺ ជចំ ែណកេសមើៗគនៃនចំ នួនទំងមូ ល។

1/b។
3.MD.1

្របប់ និ ងសរេសរេម៉ ង រហូតដល់នទី ែដលេនេកៀកបំ ផុត
និ ងគិ តចេន្លះេម៉ ងជ
នទី ។ េ

ះ្រ

យចំ េ

្របប់ និ ងសរេសរេម៉ ងរហូតដល់នទី ែដលេនេកៀកបំ ផុត។

ទជពកយែដលទក់ ទងនឹ ងវ ិធី បូក និ ង

វ ិធី ដកចេន្លះេម៉ ងគិ តជនទី ឧ. េ

យគូ ស

ងចំ េ

ទេនេលើដយ្រកម

បនទត់ េលខមួ យ។
3.MD.8

េ

ះ្រ

យចំ េ

ទកនុងពិ ភពជក់ ែស្តង

េ

និ ងកនុងគណិតវ ិទយែដលពក់ ព័នធនឹង

ះ្រ

យចំ េ

ទកនុងពិ ភពជក់ ែស្តង និ ងកនុងគណិតវ ិទយេ

េ្របើ ្របស់ចំេណះដឹ ងអំ ពីបរ ិម្រតៃន ងេផ ងៗ។

បរ ិម្រតៃនពហុេកណ រួមទំងកររក បរ ិម្រត
ជមួ យនឹ ងរង្វស់្រជុងែដលេគ្របប់ គណនរង្វស់្រជុង និ ងគូ ស
ចតុ េកណែដលមនបរ ិម្រតដូ ចគន និ ង្រក

ៃផទខុសគន ឬ្រក

ង
ៃផទដូចគន

និ ងបរ ិម្រតខុ សគន។

ស្តង់

2012

រែដលមនភពងយ្រសួលស្រមប់ម
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