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កម�វធ� ីបរ�យយក្រមិតលទ�ស្រមា Reading MCA-III, MCA-Modified និង MTAS
ទិដ�ភាពរ

មីេណសូត បា នេចញផ បទដ �នកសិក្សោមីេណស K-12 ែដល្រត�បា នែកត្រ–អក្សសា្រស�អង់េ េ�ឆា 2010 ។ េដើម្បីកំែណបទដ�នេ មីេណសូត បា ន�មបទដ�នស��លអ
ែ
សា្រស�អង់េែដលបាយល់
្រពមទា កា រវយតៃម�្របតិបតិ�កាដំបូងេដយពឹងែផ�កេលើែផ�កអំណែដលែកែ្រ្រត�បា េធ�ើេ�និទា ឆា 2013។

បទដ �នសិក K-12 មីេណសូតា 2010 - អក្សសា해្រស�អង់េ តំណឲ្យករ�ពឹងទកុ ដ៏សំខានពីកាយល់ ដឹងអំពីអំណននូវអ�ីែដល្រត�វបាុកក��ងបទដ�នសិ 2003។ កា ទុកទាេបា្របតិបតិ�កេ�
ក��ងព័តម៌ ា
និងកា រវយតតារយៈភាស� �គសា旘�ញែដលបា និងភារុក��ងអំណនអត�បទស្រម និងចំណុចេធ�ើេតស�។ េគា និងកាវយតៃមែដលបាែកែ្រគឺេដើម្ប
ធា�ញរួចជេ្រសចពីម និងវ�ជ�ជីវៈ
កា រវយតៃម�េលើអ មីេណសូត
កម�វ�ធីបរ�យយអំពីក្រមិតលទ� (ALDs) ក��ងឯកសាេនះ្រត�វបា�ើជលាយលក�ណ៍អក្កាវតៃម�េលើអំណចំនួនបីបា េរៀបចំជែផ�កមួយៃន្របព័ន�វយតៃម�មីេ ព័ត៌មា

អំពីកាេធ�េតស�
ើ
និង ALDs

ស្រមាកា រតៃម�េលើអំណ មីេណសូតាែផ�កេលើែផ�កអំណៃនបទដ �សិក្ K-12 មីេណសូត-អក្សរសា។ ALDs ស្រមាកាអនុវត�កាបរ�យេតស�បីរ�ពឹងទកុ ថខុសគា យ ៉ខា�ំឣ្រស
េលើចំនួនសិស្សេធ�ើេតស អី�ែដល្រត�វបាក��ងកាេធ និងរេបៀបែដល្រត�វបា

កា រវយតៃម�កា មីេណសូត –េស៊រ� III (MCA)
អំណ MCA គឺ្រត�វបាល់េ�ឲ្យសិស្សេ�តា
េតស�េនះ ជការមាា

។ សិស្ទា ប៉ុែន�សិស្មួយភាេ�ថ�ក់ទ 3-8 និងថ�ក់ទ 10 េធ�ើអណ
ំ  MCA ។ សិស្សភេ្រចើែដលទទួលបាេសវកមសិក្ពិេសសេធ�ើ

កា រវយតៃម�កា មីេណសូត - ែដលបា នែកែ (MCA-Modified)
អំណ MCA-Modified គឺជកាែដលបា ្រក�កម�វ�ធអី ប់រ�េដខ��ន (IEP) ឣចេ្រជើសេរ�សកា ស្រមាែដលមាកេម្សោយែររដល់កាបង �
សមត�ភារបស់ពួកេគស�ីពី MCA។ MCA-Modified ែផ�កេលើពត័ ម៌ ា

កា េធ�ើេត ដូចជ MCA ប៉ុែន�ភា លំបាេត និងេថរេវលា សហរដ�ឣេមរ� ្រកសួងអប់រកំពងុ កាកាឧបត�ម�

ស្រមា េហើយកា េរៀបចំេលើកចុងេ្រកា មីេណសូតា េធ�ើេ�និទា ឆា 2014។

េតស� មីេណសូត ៃនជំនញកា (MTAS)
អំណ MTAS គឹជកា ្រក� IEP ឣេ្រជើសេរ�កាវយតៃម េនះស្រមាខាងខួរក្បោលធ�ន់ អំណនព័ត៌មា MTAS ែផ�ក
េលើចំនួនែដល្រត�វបាា

ក្រមិតថ�ក់ែដលបា MCA និង MCA-Modified។ កាេ្រជើេរ�សបទដ �នទាវបាន ទំហំ និងភា

បទដ �នលទ�ផ
តាា

ដៃនកាវយតៃម�ថ� ្រកសួងអប់រ�មីេណសូតា អ�កជំនតាវ�ជ និងអ�កពា េដើម្បីកំណត់ក្រមិតៃនកា

បា

មា និងសា តារដំេណើរកាៃនកា េរៀបចំបទដ ។

គណៈកមាេរៀបចំបទដ �កំណត់ពិនែ� ដលបាកាែដលបង �ក្រមិចំនួនបួនៃនលទ�ផលពីកា រវយតៃម�ទូទា ក្រមិតលទ�ផលស្រមាែដល និងជំនួស្រត�វបា 1 ។
តា 1៖ ក្រមិតលទ�ផលចា
MCA
មិនបំេពញតា
បំេពញតា
បំេពញតា

MCA-Modified
មិនបា
ែកែ្រ
បំេពញតារបបា
បំេពញតា

MTAS
មិនបំេពញតាជំនួស
បំេពញតា�ផលជំបា
បំេពញតា�ផលជំ

េលើសពីបទដ �

េលើសពីបទដ �នលទ�ផលែដល្រត�វបាែ

េលើសពីបទដ �នលទ�ផលជំនួ
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សិស្សែដលសេ្រមច “បំេពញតា” និង “េលើស” ក្រមិតព MCA MCA-Modified ឬ MTAS ្រត�ចាត់ទថមាសមត�ភា់ព័ន�េ�នឹង ជំន និងដំេណើរកា (KSPs)
ែដលបាបរ�យយក��បទដ �កា សិក
រ
កម�វ�ធីបរ�យយក្រមិតលទ� (ALDs) ស្រមា មីេណសូត េ�ក��ងអំណែដលផ�ល់កាបរ�យអំពីកាអនុវត�របស់សិស្សតាទ� ែផ�កអំណនៃនបទដ�នកាអក្ស សា쿨�

ភាបង �្រត�សពីេគាកា
និង្រគ�ចំេពមុខវ�ជក��ងឆា សិក្ស
កា រវយតៃម�មីេណសូតាា ួលបាសិស្
េហើយ
ALDs
ពន្យលពីកា
អនុវត�របស់សិស្សតាក��ងក្រមិតៃនលទ�ផលឣ្រសេលើលទ�ផលកា រវយតៃ សិស្ែដលមាសមត�ភា្រគប់្រគពីកា រវយតៃម�មីេណ្រត�ចាត់ទុកថឆ�ងកាេ្រកមធ្យសិក្ េហើយកា ទុកខ�ស់េនះបង �ញឲ

េឃើញេ�ក��ង ALDs ស្រមាកា

“បំេពញតា” និង “េលើស” ក្រមិលទ�ផល។ សិស្សែដលជអ�កឣសមត�ភាេដយកា គឺេ�េលើផ��វែដលនឹងចាេចញពីវ�ទ្យោលេដយមាកា រេ្រត�

ស្រមាក្រមិតកាេដយគ ា េ�ក��ងកា ឬកាបណ��ះបណ�លេ្រកាយមធ្យម ដូចែដលបា ស មា ALDs ស្រមាតៃម�អំណ មីេណសូត កា
េ្រកាក្សោស្រ
កា កា
ឬកាចូលរួមកមាកា
ំណងឲ្យក�ីទុកេផ្សងស្រមាកាវយតៃមទាេស្រមាសិស្សទទួលបាចំនួនសិស្សេ�ក��ងសា

បស
រ ្រត�វបាែដលបរ�យយេដ ALDs។ េពលែដលពួកេគសរេសរកម�វ�ធីបរ�យស្រមាថ�ក់នីមួយ និងក្រមិតលទ�ផលនីមួយ សមា្រក�មកាអភិវឌ្ ALD

មា

បា មើលេពីកា
សិស្ែដលធា េដើម្បីចា KSPs ែដលែញកកា
ក្រមិតែដលខ�ស និងទាក្រមិតលទ�ផេដើម្បែញកក្រមិឲ្ខុសគា ក្រមិែដលេកៀកគា ឲ្បា

សិស្េ�ក��ងក្រមិតមួយពក្រមិតេផ្េទៀតឲ្ខុសគា ក៏ជកាបាផងែដរេដើម្បចងចា

អំឡ�ងេពលដំេណើរកាកា េរៀបចំបទដ អ�កជំនតា - ភាគឺជអ�កអប់រ - បេង�នត្របេភ
ើ
ទីពីរៃន ALD េដើម្បីេ្របើ្របា្រត�វកា កា

ពិពណ៌នកាអនុវត�របស់សិស្ែដល “្រគាែតបំេពញតាយ ៉ងលំប” លក�ណវ�និចយ� ស្រមាកាប���លក��ងក្រមិតលទ�ផល “្រគាែតបំេពញតា” ឬកា
កា ទាែដលត្រម�វឲេឆ�ើយតបនឹងកា ទុកក្រមិតលទផលែដលបា

ALDs េ�ក��ងឯកសា㗌រេ អ�កេរៀបចំបទដ �

ALDs និងកា លទ�ផលពិន�ែ� ដល្រត�កាឲ្

ែផ�ក អនុែផ�ក វ�សយជ
័ នំ  និងបទដ �
ដូចបា

េលើ កា រវយតអណ
ំ មីេណសូត េធ�ើេតស�អនុអណ
ំ ៃនមីេណសូត K- 12 បទដ �សិក្-អក្សរសាអង់េគ�ស។ ែផ�កអំណរួមមាអនុែផ�កអំណនពីរ អត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា អនុែផ�កអត�បទ

អក្សរសា阐�ស�/ ឬព័តម៌ ា េធ�ើឯកសា꽐រេក��ងបទដ �ននីមួយៃនបទដ�នចំន 10 បទដ �ចំនួន 7 ក��ងចំេណបទដ �នចំនួ 10 ្រត�វបា MCA និង MCA-Modified។ បទដ �ចំនួន 4

ក��ងចំេណបទដ �នចំនួ 10 ្រត�វបា MTAS។ បទដ �នអំណបីែដល្រត�បាដកេចញពីកាវយតៃម�ទូទារដ� មីេណសូត មិនេធ�ើឲ្ពួកេគេធ�តា
ើ
ទ្រមងេតស�ខា �តធ និង្រត�បាវតៃម�េដ្រគ�្ចា
បទដ � 10 ក��ងអនុអណ
ំ ្រត�បាចាតាវ�ស័យជនំ ញ តា 2 បង �រេបៀបែដលអនុែផ�ក វ�ស័យ ជំន និងបទដ �្រត�បាដំណងក�� ALDs ។
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តា䄄 2 ។ វ�សយជ
័ នំ  បទដ � និងអនុែផ�កមា កា រវយតៃម�អ
វ�សយជ
័ នំ  និងបទដ �*

អនុែផ�កែដល្រត�វបាតៃម�

កា រវយត

បទដ � 1

អត�បទអក្សរសា쌘 និងព័ត៌មា

MCA, MCA-Modified, MTAS

អត�បទអក្សរសា쌘 និងព័ត៌មា

MCA, MCA-Modified, MTAS

បទដ � 3

អត�បទអក្សរសា쌘 និងព័ត៌មា

MCA, MCA-Modified, MTAS

បទដ � 4

អត�បទអក្សរសា켬 និងព័ត៌មា

MCA, MCA-Modified, MTAS

អត�បទអក្សរសា켬 និងព័ត៌មា

MCA, MCA-Modified, MTAS

បទដ � 6

អត�បទអក្សរសា켬 និងព័ត៌មា

MCA, MCA-Modified, MTAS

គំនិតសខំ ាន និងព័តម៌ ា
បទដ � 2

ភា្របសប និងរចនសម�័ន
បទដ � 5

កា

េដឹង និងគំនិត

បទដ � 7

—

បទដ � 8

MCA, MCA-Modified

បទដ � 9

—

—

បទដ � 10

—

—

្រកិតៃនអំណ និងក្រមិអត�បទដ៏ស��គសា쟌
*បទដ � 7, 9 និង 10 ពាកា ឬគេ្រមបា

កា

—

មា អត�បទព័តម៌ ាប៉ុេណ�

ែដល្រត�បាវតៃម�េដ្រគេ្រចើនដង ពួកេគមិន្រត�បា

ក��ងកា រវយតអំណមីេណសូត និងមិន្រត�វបា ALDs។

កម�វធ� ីបរ�យក្រមិតលទ�ផ

្រក�មកា ALD រួមមាបុគ�លិក្រកសួអប់រ�មីេណសូត ្រពមទាអ�កអប់រ�មីេណសូតា បន�ប់ព្រក�េនះបា

ជអង�ភា HumRRO េធ�កើ ា ែដលបា

េសចក�ីព្រង ALDs េសចក�ីព្រងក្រមិមួយ្រត�បាដកឲ្្រត�ពិនិត្េ� HumRRO ែដល

រួចរលក��ងកា រវយតៃនកម�វ�ធក្រមិ
ី លទ�ផល និងកា

កា រវយតៃម HumRRO ្រត�វបាេដើម្បីបងេ�ដល់គណៈកម�កា

្រពមទាកា

ចំណុចេធ�ើេតស�េ�តា េសចក�ីព្រង ALDs និង

របស់មីេណសូតា្រត�តពិនិត្ េសចក�ីព្រងទីពីររបស់ ALDs ្រត�វបេរៀបចំេដកា

ថមិនមកា រផ�ស់បសំខានណមួចំេពា ALDs េទ ដូេច�ះ ALDs ្រត�វបពិចា ចុងេ្រក

ែដលសមរម្យ េសចក�ីព្រងទីពីរ្រត�េ្របើ្របក��ងដំេណើរកា េរៀបបទដ �ន គណៈកម�កា េរៀបបទដ �បា
េពលស�ងកា웼រៃនកា웼រអអនុម័តអនុសា웼សន៍ពិន��ែបា របស់គណៈកម�ករេរៀបចំបទដ �។

បុគ�លិក្រកសួងអប់រ មីេណសូត ក��ង្រក�មកាបេង�តើ ALD មាអ�កជំនកា រវយតៃម�អ MCA ចំនួនពីររូប និងអ�កជំនបទដ �នកា នយ និងអ�ក្រគប់្រកា រវយតៃម�្រកសួងអមីេណសូតៃនកា រវយត
ជំនួសបា
រដល់កិច�្របជុំ បុគ�លិក្រកសួងអប់រមីេណសូតាេដ្រគវ�ទ្យោល័យែផ�កអក្សរសា탐�ស�អង និងអ�កស្រមបស្រម�លអក្សរសស្រមា�ក់បឋមស
មុនេពលចាា ្រក�មកា ALD ្រត�តពិនិតេសចក�ីព្រង ALDs ែដលេចញេដសមាវយតៃម�មា

្រក�មកាបេង�ើត ALD ក៏សមាផល្របេយជកម�វធ� បរី �យេគារបស់សមាស្រមា

ឲ្ខុសគា 쳤�កា
េ�ក្រមិតខ�ស់ជងមុននីមួបែន�មបីេ�េលើកាផ�ល់កម�វធ� បរី �យៃនក្រមិរបស់កា
មហា និងឣជីេ�ក្រមិតលទ�ផលនីមួយក��ងចំេណក្រមិលទ�ផលបួនរបស់វ
េ្រព ALDs ទាេមា

ALD ែផ�កជសំខាេលើបទដ �នកាក្សោស្រមមា阐នលម�េតស�អំណ និង MCA MCA-

ដំេណើរកា េរចំបទដ �ស្រមាអំណ ្រកមកា

Modified និង MTAS េដើម្បីបេង�ើកម�វ�ធីបរ�យយ សំណួរមួយចំនួនចាចំេពា
1. េតើរអត�បទមា

្រក�មកាកា របស់សមាវយតៃម�មតុល្យភដ៏ៃវឆា阐 េធ�ើេដើម្បីែញ

ក��ងភាក��ងក្រមិតា និងឆ�ងតាថ�ក់ដូចេម�?

2. េតើក្រមិតអ�េធ�ើឲ្សិស្េធ�ើបា

េ�ក្រមិតលទ�ផនីមួយៗ?

3. េតើចំេពា KSPs ណមួែដលឣបរ�យេលើកា ថ�ក់ៃនកាទូទា និងេតើចំេពា KSPs ណមួែដលមិនឣ?
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4. េយងតព័តម៌ ា

ពីកា េធ�ើេត េតើសិស្ឣបង �កា េធ KSPs របស់ពួកេគរេបៀបណ?

អ�កអភិវឌ្ឍន ALD បា

េដយចងចាា

�វ�បង �ញែដឣចគារភស��តាក��ងកា쓔រេរៀបចំេត និងេ�ក��ងកា

យល់ពីចំណុចេធ�ើេតស�ឣចទាងមួយភា និងកាែស�ងយល់ពីកា
រួមមា
ឬេសចក�ីសេង�បចំេពា㩤ះសិែដល្រត�ហ�ឹកហ�ឺនបែន�ម
ចំនួនៃនកា

វក៏មា KSPs កំណត់ពីវ�សាភាត�ធិប្បោយឆ�ងតាបន�គា

និងក��ងថ ក់។ កាែស�ង

ា
ALDs។ កា រផ�ស់បែដលឣេរៀបចំក��ងចំណុចេធ�ើេតស�បា
ឬតារយៈកា និងកា េដើម្បវសស�ង់ពីសមត�ភាេណះដឹ
ណខ�ះ ឣចែញក្រមិទាបួនៃនកា

�េ�ក� KSPs ជេ្រចើន

ប៉ុែន�មិនឣចេ�កែន�ងេផ្សងបា ឧទា ចំេពា KSPs ខ�ះ េយើងរ�ពឹងេឣយសិស្សបង�ញពីចំេណះដឹងេ�ក��ងក្ “បំេពញបា” េហើយ KSP នឹងមិនប��ប់េ�ក��ងកម�វ�ធបី ង �ញព “កា

ឧទាេទ KSP ឣចនឹងមិនេ្របើ្រេដើម្បីែស�ងរភាខុសគា េ�ក��ងក្រមិតៃនកាត� ក��ងករណីេនះ KSP ឣចនឹងលិចេឡើងែតក��ងក្រម “បំេពញបា” ែតប៉ុេណ� េហើយសិស្សឣចនឹងេធ�ើ ឬេធ�ើមិនបា

” េទ។

កា
រអភិវឌ្ឍៃនអំណ ALDs ទាេនះគឺថអត�បទេកើនេឡើងនូវភា � និងភពលំបាជមួយនឹងក្រមិតៃនភា េទា ឬ្របហា쓔ក់្របែហលចក្រមិមួយចំនួនក៏េដ
េគឣចយល់េឃើញថេសៀវេ�ស្រមាទាេនះ គឺកា ភា
្រក�មអភិវឌ្ឍ ALD បា េធ�ើេសចក�ី្រពា MCA ALDs ក��ងរយៈេពលេធ�ើកា

ក��ងអំឡ�ងេពលៃនវគ�ទាេ ្រកមកា េយងតា និងលក�ខណ� េធ�ើេតស�ជញឹកញ ដូចបាកំណត់ចំណ

ខាងេលើ ្រក�មកា Webb’s Depth ៃនទំហចំ ំេណះដឹងេដើម្បីពិពណ៌នអំពីស��គសា﹠ៃនចំេណះដឹង និងែផ�កេលើរង�ស Lexile េដើម្បីបេង�ើតេឣយមា폀នកា칠រពិភា폀ក្សោព និងភាលំបា

ងសកម�។ ្រក� ALD បាចាេធ�រេលើក្រមិតថ�ក់នីមួយៗេដយដំពិពណ៌នពីកា “បំេពញបា បទដ �” ៃន

ៃនអត�បទ។ ទស្សនៈជេ្រចើន្រត�វបា폀នបង�ញេ�ក��ង និងមា

សិស្សខាងអក្សរស និងអត�បទព័តម៌ ា ក្រមិ “បំេពញបា”
េដើម្បីែញកភា
និងមិនសូវមា

ែបងែចកកា
មា

ឬមិនមា
េ្រពាអំណ្រត�វបកំណត់
សមត�ភាេចញពីកា
ៃនកាអនុវត�
របស់សិស្សក��ងការទារមិតល
វក៏មាក��ងកាអភិវឌ្េសចក�ី

អធិប្បោយែដលមា “បំេពញបា” េដយេហតុថវចាស្រមាេគាបំណងៃនគណេនយ្យភា បន�ប់ពីបរ�យអំពី “កា

“កា

” វ�ញ េហើយបន�ប់ម េធ�ើកា

េលើ “កាបំេពញបា

េសចក�ី្រព ALDs ែដលបា ទល �ផលពីវគ�កា
ំ �ក��ងកម�វ�ធីបង �ញេដយ្រតឹម្រ
ប�� ងេ
ពួកេគបា

”្រក� ALD បា ចំណបឣរម�ណេ�េលើ

” និង “កា មិ
រ នឣចបំេព” ។

្រត�វបា និងែកស្រម�លបន�បន�ប់េដអ�កជំនញវយតៃម�អំណនរ MDE េដើម្បី្របា េគា និងេសចក�ីអធិប្បោយរប្រក�ម្រត�វឆ��ះ
នេសចក�កម�វ�ធីបង �តារយៈក្រមិលទ�ផលតា
ដូចជសំនួនេសចក�ីៃនក្រមិតលទ�ផលនីមួយៗទា
ម្យោវ�ញេទៀត

េតើេសចក�ីអធិប្បោយនូវអ�ីែដលសិស្ស និងឣចេធ�ើប េកើនយ ៉ង្រតឹម្រត�វេច “មិនបំេពញតាបទដ �” ដល់ “បំេពញេលើសពីបទដ �” េ�ក��ងថ�ក់ែដរឬេ? េតើេសចក�ីអធិប្បោយនូវអ�ីែដលសិស្ស និងឣេធ�ើបា
” បា នេកើនយ៉ង្រតឹម្រត�វតា?

“បំេពញបា

បន�ប់ពីេសចក�ី្រ MCA ALDs ្រត�វបា បុគ�លិកវយតៃម�ជំនួសេ MDE បា បើ្ ALDs ជចំណុចចាេផ�ើមស្រមា MCA-Modified និង MTAS ALDs ។
MCA-Modified

គឺ្រសបតា

MCA

។

MCA-Modified

បទប��របស់

កា
រមា និងេរៀបចំបទដ �នលទ�ផលែដលបា캀នែកែ កា
អត�បទស្រមង់ែដលសិស្ស្រត�វែ និងេដយការផ�ល់សំណួរេធ�ើេតស�តិចជង បែន�មពីេលើេនះ

ត្រម�វឲ្យបទដ�នក្រមិតថ�ក់ទទួលកា

ប៉ុែន�អនុ��តឲ្រដ�បេង�នើ

កគឺ្រត�វបា MCA-Modified េដយកាស� � និងចំនួន
ចំណុចមួយចំនួន្រត�វបង�បក��ងអត�បទស្រមង ចំណុចមា
េហើយនិងេគាកា ែណន

ភា បទដ �នលទ�ផលែដលែកស្រម�លស្រមា េធ�ើឲ្យសិស្សមា េពលបង �ញចំនួនកា KSPs ជមួយក្រមិបជងមុនៃភាស��គសា㵈ៃនកាយល់ដឹង។

MTAS ALDs ឣ្រស័យេលើបទដ 1 ដល់ 4 ែដល្រត�វបាា យ ៉ងសុីជេ្ ទំហំ និងស��គសា㵈� MDE សំេ�េលើបទដ �នទា “បទដ �នែដលបា” ពីេ្រពាា
បទដ �នទា ្រត�វបាកេ�េ្រការួមប���លទាភាា㵈�ញកា បុគ�លិកវយតៃម�ជំនួសរបស MDE បា

ែដលបា

និងពឹងែផ�កយ ៉ងខា�ំងេលើលក�ខ េធ�ើេតស�ែដលបទដ �នែដលព្រងីកគឺ្រត�វបា (មីេណសូត មិនេបាស) ។

កា

MTAS ALDs ចុងេ្រក

ALDs

ALD ្រត�វបា មិថុន ឆា 2013 ជឯកសា樂រេគា វគជបំណងរបស់រដ�ែដលសិស្សសេ្រមចេ�ក្រមិតែដលមា ឣចបង�ញចំេណះដ ជំន
ALD

និងដំេណើកា

ទាេ

និងេគាកា េរៀបចំបទដ�នគឺបា

េឡើងវ�ញ

ឬែកស្រម�លឯកសា먔រេន

ត្រម�វឲ្យបេង�ើតកម�វ�ធីបង�ញចំណុចចា ឬ “្រគា” ពី ALDs ទាេ និងេដើម្បេ្របើេ�េលើកាែដលពួកេគបា
បា

គា ALDs ។ បន�ប់ម ALDs ្រត�ប��ប់េ�េពលស�ងកា
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ា

ប៉ុែន�អនុវត�កា

គណៈកម�កា េរៀបបទដ �គឺ្រត�
េ�ក��ងសមា គណៈកម�កា េរៀបបទដ �
កាគណៈកមាេរៀបចំបទដ �ន

Achievement Level Descriptors

ែណនំឲ្យយល់ពីកម�វ�ធីបរ�យយក្រមិតល MCA-Modified ៃនអំណ
កម�វធ� ីក្រមិតលទ�ផ (ALDs) ចុះប��ីក��ងក្រមិតលទ�ផលបួននីមួយៗខាងេ្រកា និងជំនញែដវយតៃម�េលើកាយល់ដឹងម-ែដលែកែ្រ (MCA-Modified) ក��ងអំណន
ពាយល់ដឹងពីរចនសម�័ន�ៃនកម�វ�ធីបរ (ALDs) និងអ�ីែដលពួកេគតំណងឲ
ALD៖ បរ�យយពីកាេ�នឹងជំនអំណនពិេសស ALD ឣច្រត�វបារមិតលទ�ផលមួយក��ងចំេណមក្រមិ មិនបាបំេពញតាបទដ �
�ីេ�េ្រកាេជើងៃនក្រមិលទ�ផលនីមួយៗ។
លទ�ផលែដលបា នែកែ បំេពញតា បំេពញតាបទដ �លទ�ផលែដលបាែកែ្រ េលើពីបទដ �នលទ�ផលែដលបា សូមេមើលកា
ែផ�ក៖ េនះគឺជែផ�កតាែដលស�ិតេ្រកា ចំណងេជងៃន
ើ ែផ�កស្រមាMCA-Modified ៃនជំនញអប់រ�មីេណសូតាអំណ។
អនុែផ�ក៖ បទដ �នអំណន្រត�វបានេរៀបចំស�ិតេ្រកាេភទែដលបា

អនុែផ�កពីរបា នតៃម�េលើ Reading MCA-Modified គឺជអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា កា

ែដលបារកេឃើញេ�ក��ងអនុែផ�កទាេនះ្រត�វបា MCA-III ថ�ក់ទ 3–8, 10 និង MCA-Modified ថ�ក់ទ 5–8, 10 DRAFT Test Specifications អំណ

(បទដ �នឆា 2010) ទំព័រទី 3-4 និង 15 ែដល្រត�វបា

េ�េលើេគហទំព័រ្រកសួងអប់រ�មីេណសូត ពិនិត្យេមើ MCA-III ថ�ក់ទ 3–8, 10 និង MCA-Modified ថ�ក់ទ 5–8,

10 DRAFT Test Specifications៖ អំណ (បទដ �នឆា 2010) )។
1. អក្សរសា� អត�បទែដលមា នពាា

ា⬀�ស� ្របេភអត�បទដូចខាងេ្រក េរឿង និងកំណព្

2. អត�បទព័តម៌ ា អត�បទែដលមា髜នពា髜បេ�តារួមមា

អត�បទដូចខាងេ្រក អត�បទពិតៃនអក្សរសា歷�ស�្របវត�ិ និងវ�ទ្យោសា
ប់្រត�វបា Reading MCA-

បទដ �ន បទដ �នផ�ល់ពីការ�យយចំេណ និងជំនញទូេ�ក��ងអំណនែដលសិស្សទា្រត�វបំេពតាលក�ខណ� ត្រម�វរបស់រដ� បទដ �នៃនអំណន្របា

Modified ។

វ�សយជ
័ នំ ញ វ�ស័យជំនញជកាតៃនបទដ �នទូេ�ទាណនដូចបាអប់រ� K-12 មីេណសូត ក��ងអក្សរសា덄្រស�អង់ (ឆា  2010) ែដល្រត�រកេឃើញេ�េលើេគហទំព័រ្រកសងអប់រ�មីេណត។
ពិនិត្យេមើលបទដ�នអប់ K-12 មីេណសូតា(2010)។

វ�ស័យជំនញបីក��ងចំេណមវ�ស័យជំនញបួន្រត�វបា MCA-Modified៖
1. គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3៖ ឧ. ភស��តាអត�បទ េធ�ើកា髜រសរុបេសចក គំនិតសំខាន េរឿងខ�ីៗ លក�ណៈពិេសសៃនអត�បទ និងកា

ា

្រពឹត�ិកា គំនិត)

2. ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6 ៖ ឧ. ពា歷 ភាេធៀប ទ្រមងអត�បទ េគារបស់អ�កនិពន� រចនប និងវ�ធីសា鹰�ស�របស់អ�កនិព)
3. កា

ចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ � 8 មា歷នអនុែផ�កអត�បទព័តម៌ ា៖ ឧ. ភាេជឿជក និងវ�ធីសា្បង �ញភស��តា

)

ALDs ចុះប��ីក��ងក្រមិតលទ�ផលនីមួយចំនួនបួនឣអនុវត�ចំេពាបទដ �មួយ ឬេ្រចើក��ងវ�ស័យជំន។ ្របសិនេបើលក�ណៈពិេសៃនជំនផ�ល់ឲ្មិនផ�ស់ប��ពីក្រមិតលទ�ផលមួេ�ក្រមិតលទ�ផបន�បេទ ជំនមិន្រត�បាេរៀន

េឡើងវ�ញក��ងក្រមិបន�ប់ខ�ស់ជងេេទ។ ALDs រួមទាថ�ក់ទាអស់ែដលបាេរៀនេឡើងវ�ញ បរ�យជំនែដលបា
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អត�បទលំបាស��គសា뇄ជមួក្រមិែដលេជគជ័នីមួយៗ។
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ថ�ក 5 - កម�វធ� ីបរ�យក្រមិតលទ�ផែដល្រត�វបា្ត

មិនបំេពញតាបទដ �លទ�ផលែដលបា នត្រម�
េ�េពលេធ�អើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា덄 និងព័តម៌ ា សិស្សេ�ក��ងក្រមិតលទ�េនះបង �ពីជំនញននមានលក�ណៈមិន និងេដយមា
(បទដ � 1, 2, 3)

គំនិត និងព័តម៌ ា

កំណត់គំនិតសខំ ា/ន សា ែដលបា
បា
ក��ងអំណនអត�បទស្រម
រ�លឹកព័តម៌ ា ពីអំណនអត�បទស្រមង
កំណត់ពីឣរម�ណរបស់តួអង�ក��ងអំណនអត�បទស្រម
េធ�កើ ា ធម�តេដយែផ�េលើពត័ ម៌ ាក��ងអំណនអត�បស្រមង
កំណត់ពីគំនិតែដលបា ឲ្បា ក��ងអត�បទ
កំណត់ពីលំដប់លំេដ្រពឹត�ិកាក��ងអំណអត�បទស្រមង

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

កំណត់ទីតារបរ�បទច្បោលាក��ងអត�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់ទីតាែដលបាេរៀនក��ងអត�បទតា

កំណត់ទីតាពាច្បោស់ល (ឧ. និង ប៉ុែន� ភាមៗេ ជធម�)
កំណត់េគារបស់អ�កនិពន�េពលបា យ ៉ច្បោក��ងអំណនអត�បទស្រម

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

)

កំណត់ភស��តាច្បោស់លក��ងអត�បទ (ឧ. ទំនក់ទំនសមេហតុផលរវ្របេយ)

បំេពញតាបទដ �លទ�ផលែដល្រត�វបាត្រម�តា
េ�េពលរួមប���លជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សែដលសិ�េ�ក្រមិលទ�ផលេនះបង �ពីជំនញន មា
គំនិត និងព័តម៌ ា

និង្រតឹម្រត�វែដលបា⬰នកំ

(បទដ � 1, 2, 3)

បង �គំនិតសខំ ា/ន សា푤រសំខ ឬ្របធាពីែផ�កៃនអំណនអត�បទស្រម ឬពីអត�បទស្រមងទា
កំណត់ទីតាព័តម៌ ា សំខាន់ៗក��ងអំណនអត�បទស្រ

សា솴�ធាៃនកា ា
ក��ងអំណនអត�បទស្រម (ឧ. ឣរម�ណ កា푤រេលើកទឹកចិ)
េធ�ើកា ធម�តេដយែផ�េលើពត័ ម៌ ាក��ងអំណនអត�បស្រមង
កំណត់េរឿងពិត ឬេយបល់ផ�ល់ខ�ែដលបា홰នបង�ញយ៉ងក��ងអត�បទ
លំដប់លំេដ្រពឹតិ�កាសំខាន់ក��ងអំណនអត�បទស្រម
េ្របើ្របាជក់ែស�េដើម្បេធ�ើេសចក�ីប��ប់ឲ្សមេហតុផល
េ�េពលមា
េធ�កើ ា េធៀបធម�តេដឣ្រសេលើពត័ ម៌ ាែដលបា
អំណនអត�បទស្រម

សា솴�ពាអក្សរសា즈 (ឧ. តួអង� កា សា솴�ន)
កំណត់ធាៃនកា និង្របធា
June 2013
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Grade 5

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើ្របត្រមយបរ�បទច្បោលាក��ងអត�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់ពាែដលបាេរៀនក��ងអត�បទតា
េ្របើ្របពា និងពាន�មចុមេដើម្បកណត់
ំ អត�ន័យៃនពាតា

កំណត់ពា (ឧ. និង ប៉ុែន� ភាមៗេ ជធម�)
សាលក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងរៃនអត�បទេគ
បង �ពីេគារបស់អ�កនិពន�េ�េពលែដលបា
ច្បោស់ក�អត�បទ
សាអក្សរសា (ឧ. ឣរម�ណ)

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

េធ�ើកាវ�និចយ� អំពីកា

)
សារបស់អ�កនិពន�េដឣ្រស័យេភស��តាែដលបា

យ ៉ច្បោក��ងអំណអត�បទស្រមង

បំេពញតាលទ�ផលែដល្រត�បា នែកត្រ
េ�េពលអន�រកម�ជមួយអក្សរសា និងអត�បទព័តម៌ ា សិស្សែដស�ិតេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេន បង �ញពីជំនញននេដយមា និង្រតឹម្រត�
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�បគំនិតសខំ ា/ន សា សា톔�ន និង្របធាពីែផ�កៃនអត�បទស្រមង ឬអត�បទស្រមងទា្រស�ង
កំណត់ព័តម៌ ា ែដលគាប��ប់ពីអំណនអត�បទស្រម
កំណត់កា រេលទឹកចិត� និងឣរម�ណរបស់តួអង�

បេង�ើតកា
និងកា
�នធម�ឣ្រស័យេព័តម៌ ា នជក់ែក��ងអំណនអត�បស្រមង
េសចក�ីសន�ដ �ែដលគា្រទេដភស��តា្រគប់្រគក��ងអំណនអត�បទស្រម
ែញកឲ្ខុសគា េរឿងពិត និងេយបលផ�ល់ខ��នេ�ក��ងអត�ប
្រពឹត�ិកាសា임�នភា ឬដំណក់កដំេណើរកា
េ្របើ្របាេដើម្បេធ�ើេសចក�ីប��ប់ឲ្សមេហតុផល
ច្បោក��ងអំណអត�បទស្រមង
កំណត់ពីទំនកទំនងេហតុ និងផលែដលបា
េធ�កើ ា េធៀបធម�តេដឣ្រសេលើព័តម៌ ាែដលបង �យ ៉ជក់ែស�ក��ងអំណអត�បទស្រមង

កំណត់ពីពាអក្សរសា (ឧ. តួអង� កា សា�ន)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើ្របត្រម�បរ�បទក��ងអត�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន័យៃនពា
ចាេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទតា
េ្របពាេដើម ពាបែន�មចុង ពាឬស ពាគល់ េដើម្បីកំណតអត�ន័យៃនពាតាថ�ក

េ្របពាច្បោស់ល (ឧ. និង ប៉ុែន� ភាមៗេ េ្រកា) េដើម្បសមាពាភាេសចក�ីតា
ភាែដលមា បង�ប់េ�នឹងអត�ន័យ
កំណត់លក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងៃនអត�បទេគា
កំណត់េគាអ�កនិពន�ក��ងអត�បទ

កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា) ៃនអត�បទ
June 2013
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កំណត់អង�អក្សរសា (ឧ. ឣរម�ណ)

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

វ�និច�យភារបស់អ�កនិពន�ឣ្រស័យេព័តម៌ ាែដលបា

)
យ ៉ច្បោក��ងអំណអត�បទស្រមង

• កំណត់ទីតាអំណះអំណច្បោស់ល (ឧ. ព័តម៌ នលម�ិត ឧទា) ក��ងអត�បទ
• កំណត់ភស��តាែដលគា្រអំណះអំណ

• កំណត់ពីរេបៀបអ�កនិពន�បង �េរឿងពិត និងេយបលផ�ល់ខ��

េលើសពីបទដ �លទ�ផលែដល្រត�បា នែកត្រ
េ�េពលរួមប���លជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សែដលសិ�តេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនញននែដលមា និង្របសិទ�ភា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�បគំនិតសខំ ា/ន សា
ព័តម៌ ា
ា ពីែផ�កៃនអត�បទមួយឬពីអត�បទទា
កំណត់ពត័ ម៌ ា
េសចក�ីប��ប់ ែដលបា នដក្រសង់ពីអត�បទអ
យល់ពីកា រេលទឹកចិត�និងឣរម�ណ៍របស់តួអង
េ្របើ្របាអំពី
េធ�ើេសចក�ីសន�ិដ �នអំពីអត�បទអំណ
្រពឹត�ិការណ៍សា តារពឹត�ិកា
េសចក�ីប��ប់េដយសមរម្យេដយែផ�កេលើព័ត៌មានបង�ញច្បោស់លាអត�បទស្រមង
េ្របើ្របា
េធក�ើ ា
ធៀបធម�តាអត�បទស្រមង
កំណត់ពា(ឧ. ទឹកៃដ ឣរម�ណ)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

កំណត់េគានពា

េ្របើ្របា
(រចនសម�័ន�ពា) េដើម្បីកំណត់អត�ន័យរបស់ពា ឬឃា
េ្របើ្របាា
សមានន័យបង�ប់ក��ងបរ�បទ្រសេដៀងគ
វ�ភាលក�ណៈពិសេសសទ្រ និងមុខងរអត�បទេគ
បង �ញេគាត�បទ

កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា) និងរចនប (បេច�កេទសនិងវ�ធីសា្រស�រអ�កនិពន�េ�េលើអត�ន័យ ឧ. ជេ្រមើសៃនពា)ៃនអត�បទ
កំណត់អត�ន័យៃនអង�អក្សរសា(ឧ. ឣរម�ណ ទឹកៃដ)

June 2013
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កា

វ�និច�យកា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

)
ិ
ត�របស់អ�កនិពន�េដយែផ�កេលើព័ត៌មា
ែដលបាអត�បទស្រមង

• កំណត់ទីតា និងយល់អំពីអំណះអំណ (ឧ.ព័តម៌ ា

)ក��ងអត�បទ

• សមា ្រគា

• យល់ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង �ញេរឿងពិតនិងមតិេយប

June 2013
Reading MCA ALDs_Khmer

10

Grade 5

ថ�ក់ទ 6 – កម�វធ� ីក្រមិតលទ�ផលែដលបា

មិនបា

ែដលបា

េ�េពលេធ�អើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនញននមា និងេដយមា
(បទដ � 1, 2, 3)

គំនិត និងព័តម៌ ា

កំណត់គនិតស
ំ ខំ ានែដលបា
/សា뾠រសំខាន់ៃនអត�បទអ
រ�លឹកពីព័តម៌ ា
ត�បទអ
កំណត់ឣរម�ណ៍របស់ត អង�ក��ងអត�បទអំណ
េធើក� ា រទាែស�ងក��
កំណត់េរឿងពិតែដលបា �ញេ�ក��ងអត
កំណត់្រពឹត�ិការណ៍តាំដប់លំេដយក��ងអត
ដក្រសង់េសចក�ីប��ប់េដយែផ�កែដលបា
សា끴�ល់ពីលទ� េពលផ�ល់េហតុផល

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើ្របាន័
កំណត់ពាបេច�កេទសក��ងអត�បទតា

កំណត់ពា끴ក្យភា궤�ប់ឱ (ឧទា찼ហរ ម�ងេទៀត ផងែដរ េទា ្រត�វេហើ) េ�ក��ងអត�បទ
កំណត់េគា�េ�េពលបង�ញយ៉ងច្បោស់េ�ក��ងអំណនអត�

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

អត�បទព័តម៌ ា)

បេង�តើ កា និច�យេគារបស់អ�កនិពន�ែដលែផ�កេលើភស��តា ដច្បោេ�ក��ងអំណអត�បទស្រមង
យល់ថភស��តា

បំេពញតារម�វម
េ�េពលរួមប���លជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សែដលសិ�តេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ញពីជំនញ មា

និង្រតឹម្រត�វែដលបា

(បទដ � 1, 2, 3)
ែថ�ងពីគំនិតសខំ ាន និងសា졜រសំខាន់ពីែផ�កមួយៃនអត�បទស្ ឬអត�បទស្រមងទា
កំណត់ពីរេបៀបពត័ ម៌ ា

គំនិត និងព័តម៌ ា

សា찼�ល់ចរ�តលក� (ឧទា ឣរម�ណ មូលេហតុ)
ចរ�តលក�ណៈផ��យគា �េ�ក��ងអំណនអត�បទស្
េ្របើភស��តា
• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• េធក�ើ ា

ន�

• កំណត់ពីទំនក់ទំនងេហត/ផលធម�ត
• កំណត់េរឿងពិត
• េធ�ើកា

ធៀបធ
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្រពឹត�ិការណ៍ជបន�បន�ប់តា

សមា (ឧ. អ�កកា តួចិត�ឣ្រក ។ល។)
កំណត់ពីធាកាឣក និង្របធា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើភស��តា
កំណត់ពាត�បទតា
េ្របើពាយ និងពា

កំណត់ពា និងឃា (ឧ.ម�ងេទៀត ផងែដរ េទា ្រត�វេហើ) េដើម្បសា듨�ពីពា𐮀ភាេ�ក��ងអត�បទ
សា끴�ល់ពីលក�ណៈពិេ ទ្រមង និងមុខងរៃនអត�បទមូលដ
ប��ក់ពីេគា�េ�េពលបង�ញយ៉ងច្បោស់េ�ក��
កំណត់ឧបករណ៍អក្សរសា칐 (ឧ. ពា ភា)
កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា) ៃនអត�បទ

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

)
បេង�តើ កា និច�យអំពីភា
អំណអត�បទស្រមង
• កំណត់អំណះអំណងឱ្យច្ (ឧ. ព័ត៌មា
• កំណត់ភស��តាចេជឿជក (ឧ. កា

ឧទា)េ�ក��ងអត�បទ
ា�សន៍ជមួយអ� កា

• សា끴�ល់ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង�ញកា និងេយបលផ�ល់ខ��

) ែដលគាអំណះអំណ

បំេពញតាែដលបា នែកែ
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនដូចននេដយមាលក�ណៈ និង្រតឹម្រត�
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�បគំនិតសខំ ា/ន សា쾜រសំខ សា쾜�ន ្របធា និងមួយែផ�កៃនអត�បទស្រមង ឬពីអត�បទស្រមងទាមូល
កំណត់ពត័ ម៌ ា
ពីអត�បទស្រមង

កំណត់វ�ធស
ី ា쾜្រស�ៃនកា𐮚𐮚𐮚𐮚𐮚𐮚𐮚𐮚𐮚𐮚 (ឧ. កា
រកភាា និងតួអង�
េ្របើភស��តា

ិ ឣរម�ណ)

• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល

• េធ�ើេសចក�ីសរុប េហើយទា
• កំណត់ទំនក់ទំនងេហត និងផលធម�ត
• កំណត់េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ�
• េសចក�ីសន�ិដ �

• កា
្រពឹត�ិការណ៍សាំខាន់តា ឬដំណក់កា
June 2013
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កំណត់ពា (ឧ. វ�របុរស មនុស្សឣ្រ។ល។)

សមាាសា졜្ (គំនិតសំខាន ព័ត៌មា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

សា졜�ន កា ឬ្របធបទ)

េ្របើត្រម�យៃនបរ�បទេ�ក��ងអត�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន័យរបស់
ចាេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទតា
េ្របើសំណង់ពាយេដើម្បីបេង�ើតអត�ន័យ ឬឃា
េ្របទំនក់ទំនងពា ពា និង្របេយគេដើម្បីសមា
ភា
កំណត់លក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងរៃនអត�បទេគ
កំណត់េគា�េ�ក��ងអត�

កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា) និងរចនប (វ�ធីសា좰្ និងមេធ្យោបាយរបស់អ�កនក��ងកាកំណត់អត�ន័យ ឧ. ជេ្រមើសពា និងសំណង់្របេយ) ៃនអត�បទ
សមា្ (ឧ. ពា ពា)

June 2013
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កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

)
វ�និច�យភាយែផ�កេលើព័ត៌មា
• កំណត់ទីតា (ឧ. ព័ត៌មា

ឧទា) េ�ក��ងអត�បទ

• សា�ល់ពីភា

• កំណត់ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង �ញពីេរឿងពិ និងេយបល់ផ�ល់ខ�

េលើសពីបទដ �នលទ�ផលែដលបា
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សស�ិតេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនញេដយមា និង្របសិទ�ភា
(បទដ � 1, 2, 3)

គំនិត និងព័តម៌ ា

សេង�បគំនិតសខំ ា/ន សាॼរសំខ ព័តម៌ ា
សាॼ�ន េរឿងខ�ីៗ និង្របធាពីែផ�កមួយៃនអត�បទស្រមង ឬពីអត�បទស្រមង់ទា
កំណត់ព័តម៌ ា
និងសំខាន់ ែដលគារទដល់េសចក�ីប��ប់ដក្រសង់ពីអំណនអត�បទ

យល់ពីកា រ�កលក (ឧ. កា
ិ ឣរម�ណ)
េ្រប�បេធប និងរកភា ឬតួអង�
េ្របើភស��តាត�បទែដលបា និងកំណត់ច្បោស់លា
• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• សរុបេសចក�ី េហើយទា

• យល់ពីទំនក់ទំនងេហត និងផល

• ែញកេរឿងពិតេចញពីេយបល់ផ�ល់ខ�
• េសចក�ីសន�ិដ �

• ដក្រសង់ពីអត�បទឲ្យបាតឹ
្រពឹត�ិការណ៍សា ្រពឹត�ិការណ៍ និងដំណក់កាកាតាលំដប់ៃនកា
េធ�ើកា
ធៀបធម�តា
កំណត់ពា (ឧ. ដំេណះ្រ កា រពិពណ-ល-)
ក្សរសា (គំនិតសខំ ាន ព័ត៌មា

កំណត់កា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

សា កា ឬ្របធា)

វយតៃម�កា
េ្របើសំណង់ពា និងពាន័យ េដើម្បីបេង�ើតអត�ន័យៃនពា ឬឃា
េ្របើទំនក់ទំនងព ពា និង្របេយគេដើម្បីយល់ពី្របេភទេផ្សងៗៃនពា
សា끴�ល់ន័យបងប់េ� �ក��ងបរ�បទ្រសេដៀងគ
កំណត់ពា
វ�ភាលក�ណៈពិេ ទ្រមង និងមុខងរៃនអត�ប
ប��ក់ពីេគា�េ�ក��ងអត� និងអត�បទេយ
សា끴�ល់ពីអន�រកម�រវងឣរ និងរចនប

យល់ពីេគា (ឧ. ពា ពា)

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

)
វ�និច�័យភា
• កំណត់ទីតា និងយល់ពីអំណះអំណ (ឧ. ព័ត៌មា

June 2013
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• វយតៃម�ពីភា និង្រគប់្រគា

• យល់ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង �ញពីេរឿងពិ និងេយបល់ផ�ល់ខ�

• សា끴�ល់ពីជំេនឿខុសៃនតក�វ� (ឧ. ផ�ត់គំនិតសង�ម)

June 2013
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ថ�ក់ទ 7 – កម�វធ� ីបង �ពីក្រមិតលទ�ផលែដលបា

មិនបំេពញបា

ែដលបា

េ�េពលេធ�អើ ន�រកម�ជមួយអក្សរសា និងអត�បទព័តម៌ ា សិស្ស�ិតេ�ក��ងក្រមិលទ�ផលេនះបង �ពីជំនញននមា និងេដយមា
(បទដ � 1, 2, 3)

គំនិត និងព័តម៌ ា

កំណត់គំនិតសខំ ា/ន សា
រ�លឹកពត័ ៌មា
កំណត់ឣរម�ណ៍ៃតួអង�េ�ក��ងអំណនអត�បទស្រម
ទាយធម�តា
កំណត់េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ��នែដលបា នប��ក់ច្បោស់លា
កំណត់លំដប់លំេដយៃន្រពឹត�ិកា
កំណត់ពីេហតុ និងផល

សាល់ពីពា្ (ឧ. សា㳄�ន ដំេណះ្រសា匸យជ)
កំណត់ពីកា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើត្រម�យបរ�បទេគា須លេ�ក��ងអត�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន
កំណត់ពាត�បទតា

សា/ឃា (ឧ. េ្រ�ពីេន ជជ េ្រកា) េ�ក��ងអត�បទ
ភា
ប��ក់ពីេគាន�េ�ក��ងអ

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

)
បេង�ើតកា និច�យអំពីភា ងច្បោស់េ�ក��ងអំអត�បទស្រមង
យល់ថភា

បំេពញតាែដលបា នែកែ្របមួយែ
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយនឹងអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្ែដលេ�ក��ងក្រមិលទ�ផលេនះបង �ញពីជំនញេដយមានភា និង្រតឹម្រត�វែដលបា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីគនិតស
ំ ំខាន/សា듨រសំខាន់ពីែផ�កមួយៃនអំណនអត�បទស ឬអត�បទស្រមងទា
កំណត់ព័តម៌ ា
នឹងេសចក�ីប��ប់ពី

សាល់ពីការ�កល (ឧ. ឣរម�ណ កា
)ិ
េ្រប�បេធៀ និងរកភា㲠ពខុសគា㲠�ៃនតួអង�េ�ក��ងអំណនអត�បទ
June 2013
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េ្របើភស��តា

• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• ទាយធម

• កំណត់ទំនក់ទំន េហតុ/ផលធម�ត

• កំណត់េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ�
ដំណក់កាំដប់លំេដយក��ងដំេណើរកា

កំណត់ពា (ឧ. សា졜�ន ដំេណះ្រសា죘យជ ។ល។)
កំណត់ធា (ឧ.គំនិតសំខាន ព័ត៌មា

គ្រា សា뭴�ន)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)
េ្របើត្រម�យៃនបរ�បទេ�ក�អត�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន័យរបស់ពា
កំណត់ពា ក��ងអត�បទតា
េ្របើសំណង់ពាយេដើម្បីបេង�ើតអ

កំណត់ពា/ឃា졜�ភា뭴�ប់េសចក� (ឧ. េ្រ�ពីេន ជំនួស សរុបេសចក�ីមក)
សា졜�ល់ពីលក�ណៈពិេ ទ្រមង និងមុខងៃនអត�ន័យប៉ះពា
សា㼠�ល់ពីន័យបង�ប់េ�ក��ងបរ�បទ្រសេដៀ
សាល់ពីពា
ប��ក់ពីេគាꪴលបំរបស់អ�កនិពន�េ�ក��ងអត�បទ

សា႔�ល់ពីកា្របាឧបករណ៍អក្សរសា (ឧ. កា
កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា) ៃនអត�បទ

កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

្របផ��)
)

េធ�ើកា និច�យអំពីភានិពន�ក��ងអំណនអត�ប
• កំណត់ទីតា (ឧ. ព័ត៌មា
• កំណត់ភស��តា (ឧ. កា

• កំណត់ពីរេបៀបែដលព័ត៌មា

ឧទា) េ�ក��ងអត�បទ

ា�សន៍ជមួយអ� កា្រសា솜វថ�ីៗ)ែដលគាអំណះអំណេ�ក��ងអត�បទ
(ឧ. កា

កា

)

បំេពញតាែដលបា នែកែ
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលេនះបង �ពីជំនដូចននេដយមាលក�ណៈ និង្រតឹម្រត�
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីគំនិតសំខាន/សា솜រសំខ សា졜�ន ្របធបទ និង ព័ត៌មាꪴនលម�គាពីែផ�កមួយៃនអត�បទស្រមង ឬពីអត�បទស្រមង់ទា
េ្របើព័ត៌មាប��ប់ែដលបា

កំណត់វ�ធីសា្រស�ៃនកា (ឧ. កា
ិ ឣរម�ណ)
េ្រប�បេធៀ និងរកភា ឬតួអង�េដែផ�កេលើអត�បទ
េ្របើភស��តា
• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល

• េធ�ើេសចក�ីសរុប េហើយទា㲠យេដយធ
• កំណត់ទំនក់ទំនងេហតុនិងផ
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• ែញកេរឿងពិតពីេយបល់ផ�ល់ខ�

• េសចក�ីសន�ិដ �

• ដក្រសងេដយ្រត្រត�េចញពីអត�បទ
្រពឹត�ិការណ៍សាំខាន់តា ឬដំណក់កា
កំណត់ពា (ឧ. សា ជេមា ដំេណះ្រ ។ល។)

សាល់ពីកា និងទំនក់ទំនងរវងធាក្ស (គំនិតសំខាន ព័ត៌មា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

សា ជេមា កា ឬ្របធា)

សា졜�ល់ពីរេបៀបែដលអត�បទនមា
ឬែដលបាꪴនេ្រគា
ចាេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទតា មមុខវ�
េ្របើ្របា របស់ពា
េ្របើសំណង់ពាយេដើម្បីបេង�ើតអត�ន័យ ឬឃា
េ្របើទំនក់ទំនងព ពា និង្របេយគេដើម្បី ល់ពាសចក�ីត ា
កំណត់ន័យបងប់ក��ង
� បរ�បទ្រសេដៀគា
កំណត់លក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងរៃនអត�បទេគ
យល់ពីេគា�េ�ក��ងអត�

កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកាꪴសឣរ) និងរចនប (វ�ធីសា匸្ និងមេធ្យោរបស់អ�កនិពន�ក��ងកាកំណត់អត�ន័យ ឧ. ជេ្រមើសពា និងសំណង់្របេយ) ៃនអត�បទ

កំណត់ឧបករណ៍អក្សរសា (ឧ. កា

កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា
វ�និច�យភា須ពេជឿជក់របស់អ�កនិពន�េដយែផ�កេលើអ

្របផ��)

)

• កំណត់ទីតាꪴ និងយល់ពីអំណះអំណងជក់ែស (ឧ. ព័ត៌មាꪴនលម� ឧទា) ក��ងអត�បទ
• កំណត់ភស��តា្រគប្រគា

• កំណត់ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង �ញពីេរឿងពិ និងេយបល់ផ�ល់ខ�

• សា듨�ល់ពីរេបៀបែដលព័ត៌មានបង�ញេ�ក (ឧ. កាꪴរសមាꪴ�សជម ជំន កា្រសា㼠វថ�ីៗ)

េលើសពីបទដ នលទ�ផលែដលបា នែកែ
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្ស�ិតេ�ក��ងក្រមិលទ�ផលេនះបង �ពីជំនញេដយមា និង្របសិទ�ភា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីគនិតស
ំ ំខាន/សា듨រសំខ សា�ន េរឿងខ�ីៗ ្របធា និងព័តម៌ ាលម�ិតគាពីែផ�កមួយៃនអត�បទស្រមង ឬអត�បទស្រមង់ទា
េ្របើព័ត៌មា និងសំខាពីន អត�បទេដើម្បីគា�ីប

យល់ពីកា រ�កលក (ឧ. កា
ិ ឣរម�ណ)
េ្រប�បេធៀ និងរកភា ឬតួអង�ក��ង្របេភទអត�បទេ្រច
េ្របើភស��តាត�បទែដលបា និងកំណត់ច្បោស់លា
• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• សរុបេសចក�ី េហើយទា

• យល់ពីទំនក់ទំនងេហត និងផល
• េសចក�ីសន�ិដ �
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• ដក្រសងេដយ្រត្រត�េចញពីអត�បទ
្រពឹត�ិការណ៍សា ្រពឹត�ិការណ៍ និងដំណកកាេ�ក��ងដំេណើរកាតាលំដប់ៃនកា
កំណត់ពា (ឧ. គូ្របឆា តួឯក។ល។)
កំណត់កា

្ (គំនិតសខំ ាន ព័ត៌មា

សា�ន កា ឬ្របធា)

វយតៃម�កា( គំនិតសំខាន ព័តម៌ ាលម�ិតគា សា�ន ជេមា កាឣក ឬ្របធា)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

យល់ពីពា
សា匸�ល់ពីរេបែដលបរ�បទ និងសំណង់ពាែដលនឲ្មា
នពែដលបា
េ្របើទំនក់ទំនងព ពា និង្របេយគេដើម្បីយល់ពី្របេភទេផ្សងៗៃនពា
កំណត់ពា និងន័យបងប់� ធម�ត
វ�ភាលក�ណៈពិេ ទ្រមង និងមុខងរៃនអត�ប និងផលប៉ះពា
បក្រសាក��ងអត�បទ
សាល់ពីអន�រកម�រវងឣរ និងរចនប
យល់ពីេគា (ឧ. កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា
វ�និច�យភាយែផ�កេលើអ

កា

្របផ��)
)

• កំណត់ទីតា និងយល់ពីអំណះអំណ (ឧ. ព័ត៌មា
• វយតៃម�ពីភា និង្រគប់្រគា

ឧទា) េ�ក��ងអត�បទ

• យល់ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង �ញពីេរឿងពិ និងេយបល់ផ�ល់ខ�
• កំណត់ជំេនឿខុសៃនកត�វ�ជ (ឧ. ផ�ត់គំនិតសង�ម)
• យល់ពីរេបៀបែដលព័តម៌ ា
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ថ�ក់ទ 8 – កម�វធ� ីបរ�យយអំពីក្រមិតលទ�ផលែដលបាែ

មិនបំេពញបា

ែដលបា

េ�េពលេធ�អើ ន�រកម�ជមួយអក្សរសា និងអត�បទព័តម៌ ា សិស្សស�ិតេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនញននមា និងេដយមា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

កំណត់ពីគំនិតសខំ ា/ន សា㼠រសំខ និង/ឬព័តម៌ ា គាែដលបាប��ក់យ ៉ងច្បេ�ក��ងអត�បទេគា
រ�លឹកពត័ ៌មា
កំណត់ឣម�រណ ឬកា
ត�របស់តួអង
ិ
�េ�ក��ងអំណនអត�បទស្
ទាយធម�តា
កំណត់េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ��នែដលបា ក់ច្បោស់លា
កំណត់លំដប់លំេដយៃន្រពឹត�ិកា
កំណត់េហតុ និងផល
េធ�ើកា
យែផ�កេលើព័ត៌មា

កំណត់ពីកា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើត្រម�យបរ�បទេគា
កំណត់ពាត�បទតា

សា�ល់ពីព/ឃា (ឧ. េ្រ�ពីេន ជំនួស ឧទា) េ�ក��ងអត�បទ
ភា
ប��ក់ពីេគាន�េ�ក��ងអ

ការួមប���លចេណះដឹង
ំ
និងគំនិត (បទដ � 8 មា

)
ស��តាអត�បទស្រមង

បេង�ើតកា និច�យអំពីភានិពន�ែដលែផ�កេលើកា

កំណត់អំណះអំណងជក់ែស�ងេ�ក��ងអត� (ឧ. ព័តម៌ ា

ឧទា)

បំេពញតាែដលបា នែកែ្របមួយែ
េ�េពលេធ�ើអន�រកម�ជមួយនឹងអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សែដលេ�ក��ងក្រមិតលទ�េនះបង �ញពីជំនញេដយមានភា និង្រតឹម្រត�វែដលបា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីគំនិតសំខាន/សា
កំណត់ពីរេបៀបែដលព័ត៌មា

សា典�ល់ពីចរ�កលក�ណៈេ (ឧ.រូបរ កា
ភាា
អំណនអត�បទ

នឹងេសចក�ីប��ប់ពី

ឬអត�បទស្រមងទា

)ិ
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េ្របើភស��តា

• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• េធ�ើកា រ

• កំណត់ទំនក់ទំនងេហត/ផល

• កំណត់េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ�
ដំណក់កាំដប់លំេដយក��ងដំេណើរកា

កំណត់ពា (ឧ. សា땨�ន ដំេណះ្រសា꒰យជ ។ល។)

កំណត់ធតុអក្សរសា꩸ (ឧ.គំនិតសំខាន ព័ត៌មា
សា땨�ន កា ្របធា)ហត�កម� ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)
េ្របើត្រម�យៃនបរ�បទេ�ក��ងអត�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន័យរបស់
កំណត់ពា ក��ងអត�បទតា
េ្របើសំណង់ពាយេដើម្បីតអត�ន័យ
កំណត់ពា/ឃា (ឧ. េ្រ�ពីេន ជំនួស ឧទា)
សា典�ល់ពីលក�ណៈពិេ ទ្រមង និងមុខងៃនអត�ន័យប៉ះពា
កំណត់ន័យបងប់ៃន
� ពា
សា典�ល់ពីពា
ប��ក់ពីេគារបស់អ�កនិពន�េ�ក��ងអត�បទ

សាល់ពីកា្របាឧបករណ៍អក្សរសា (ឧ. កា
កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា) ៃនអត�បទ

កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

្របផ��)
)

េធ�ើកា និច�យអំពីភានិពន�ក��ងអំណនអត�ប
• កំណត់ទីតា (ឧ. ព័ត៌មា
• កំណត់ភស��តា (ឧ. កា

• កំណត់ពីរេបៀបែដលព័ត៌មា

ឧទា) េ�ក��ងអត�បទ

ា�សន៍ជមួយអ� កា្រសា뎄វថ�ីៗ)ែដលគាអំណះអំណេ�ក��ងអត�បទ
(ឧ. កា

កា

)

បំេពញតាែដលបា នែកែ
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនដូចននេដយមាលក�ណៈ និង្រតឹម្រត�
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីគនិតស
ំ ំខាន/សា㼠រសំខ សា솜�ន ្របធា េរឿងខ�ីៗ និងព័តម៌ ាលម�ិតគាពីែផ�កមួយអត�បទស្រមង ឬពីអត�បទស្រមង់ទា
េ្របើព័ត៌មាប��ប់ែដលបា
រកភា�ពីវ�ធីសា⒬្រស�្របា (ឧ.រូបរ កា
ត�)
េ្រប�បេធៀ និងរកភា ឬតួអង�េដយែផ�កេលើអត�ប
េ្របើភស��តា
• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• សរុបេសចក�ី េហើយទា

• កំណត់ទំនក់ទំនងេហត និងផល
• ែញកេរឿងពិតពីេយបល់ផ�ល់ខ�
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• េសចក�ីសន�ិដ �

• ដក្រសងេដយ្រត្រត�េចញពីអត�បទ
្រពឹត�ិការណ៍សា ឬដំណក់កា
កំណត់ពា (គូ្របឆា តួឯក ។ល។)

សា㼠�ល់ពីកា និងទំនក់ទំនងរវងធាក្ស (គំនិតសំខាន ព័ត៌មា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

សា땨�ន ជេមា កា ឬ្របធា)

េ្របើភស��តាយរបស
សា㼠�ល់ពីរេបៀបែដលបរ� និងរចនសម�័ន�នំឲ្យមា ឬែដលបា
ចាេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទតា មមុខវ�
េ្របើ្របាជក់ែស�ងេដើម្បីលយ ់ពីអត�ន របស់ពា
េ្របើសំណង់ពាយេដើម្បីបេង�ើតអត�ន័យ ឬឃា
េ្របើទំនក់ទំនងព ពា និង្របេយគេដើម្បីយល់ពី្របេភទេផ្សងៗៃនពា
កំណត់ពា និងកា
កំណត់អត�ន័យគំនិតែដលមា
ឬឃា
កំណត់លក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងររបស់រចនសម�័ន�អត�បទេ និងផលប៉ះពា
យល់ពីេគា�េ�ក��ងអត�

កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា) និងរចនប (វ�ធីសា匸្ និងមេធ្យោរបស់អ�កនិពន�ក��ងកាកំណត់អត�ន័យ ឧ. ជេ្រមើសពា និងសំណង់្រេយ) ៃនអត�បទ

កំណត់ឧបករណ៍អក្សរសា匸 (ឧ. កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

កា

្របផ��)

)

វ�និច�យភាយែផ�កេលើអ

• កំណត់ទីតា និងយល់ពីអំណះអំណ (ឧ. ព័ត៌មា
• កំណត់ពីភា និងភា្រគប់្រគៃនភស��តា

ឧទា) េ�ក��ងអត�បទ

• កំណត់ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង �ញពីេរឿងពិ និងេយបល់ផ�ល់ខ�

• សា典�ពីរេបៀបែដលព័តម៌ ាមា

បា

ក��ងអត�បទ (ឧ. កា

នេពថ�ីៗ)

ជមួអ�កជំន កា

េលើសពីបទដ �នលទ�ផលែដលបា
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សស�ិតេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនញេដយមា និង្របសិទ�ភា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬសេង�បេឡើងវ�ញនូវគំនិតសខំ ាន/សា㼠រសំខ សា䂈ភា េរឿងខ�ីៗ ្របធា កា ជេមា និងព័តម៌ ា
េ្របើព័ត៌មា និងសំខាពីន អត�បទេដើម្បីគា�ីប

គា្រទពែផ�កមួយៃនអត�បទស្រមង ឬអត�បទស្រមងទា

េ្រប�េធៀបវ�ធីសា�ៃនចរ�តលក�ណៈ (ឧ. រូបរ កា ទឹកចិត�) និងផលប៉ះពារបស់ពួកេគស�ីពីធាអក្សរសាដ៏ៃទេទៀត
េ្រប�បេធៀ និងរកភា ឬតួអង�ក��ង្របេភទអត�បទេ្រច
េ្របើភស��តាត�បទែដលបា និងកំណត់ច្បោស់លា
• េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល

• េសចក�ីសរុប និងកា ែដលពា
• យល់ពីទំនក់ទំនងេហត និងផល
• េសចក�ីសន�ិដ �
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• ដក្រសងេដយ្រត្រត�េចញពីអត�បទ
្រពឹត�ិកាសា典�នភាដ ្រពឹត�ិកាពិត និងដំណក់កាដំេណើរកា

យល់ពីពាអក្សរសា (ឧ. គូ្របឆា តួឯក ។ល។)
្ (គំនិតសខំ ាន ព័ត៌មា

កំណត់កា

ៃនកាប្បវត�

សា솜�ន កា ឬ្របធា)

វយតៃម�កា ( គំនិតសខំ ាន ព័ត៌មាលម�ិតគា សា졜�ន ជេមា កា ឬ្របធា)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើេហតុផ និងភស��តាេដើម្បីយល់ពីអត�ន័របស់ពា
យល់ពីកា បើ្របានពា
សាល់ពីរេបែដលបរ�បទ និងសំណង់ពាែដលនឲ្
 មា
នពែដលបា
បក្រសាពា ពា និឃា េដើម្បីយល់ពពាភាេសចក�ីែដលស��គសា
កំណត់ពាេ្រប�េធៀប និងែញកឲ្ខុសគា
វ�ភាលក�ណៈពិេ ទ្រមង និងមុខងរៃនអត�ប និងផលប៉ះពាេលើអត�ន័យ
បក្រសា典យេគា
សាល់ពីអន�រកម�រវងឣរ និងរចនប
យល់ពីេគា (ឧ. កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

កា

្របផ��)
)

វ�និច�យភាយែផ�កេលើអ

• កំណត់ទីតា និងយល់ពីអំណះអំណ (ឧ. ព័ត៌មា
• វយតៃម�ពីភា និង្រគប់្រគា

ឧទា) េ�ក��ងអត�បទ

• វយតៃម�ពីរេបៀែដលអ�កនិពន�បង �េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ�
• កំណត់ជំេនឿខុសៃនកត�វ�ជ (ឧ. ផ�ត់គំនិតសង�ម)
• យល់ពីរេបៀបែដលព័តម៌ ា
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ថ�ក់ទ 10 - កម�វធ� ីបរ�យក្រមិតលទ�ផែដល្រត�វបា

មិនបំេពញបា

ែដលបា

េ�េពលេធ�អើ ន�រកម�ជមួយអក្សរសា និងអត�បទព័តម៌ ា សិស្សស�ិតេ�ក��ងក្រមិតលផលេនះបង �ញពីជំនញននមាណៈមិ និងេដយមា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

កំណត់គំនិតសំខាន/សា㼠រសំខ និងេរឿងខ�ីៗៃនអត�បទែដលបា
ច្បោស់ល
កំណត់ព័តម៌ ា សំខាន និងពាអំណនអត�បទស្រម
កំណត់ពីឣរម�ណ និងកា
របស់តួអង�ក��ងអត�បទ
េ្រប�បេធៀបតួអង ឬគំនិតេដឣ្រសេលើព័តម៌ ាជក់ែស�ក��ងអត�បទ
កំណត់ភស��តាជក់ែស�ពីអត�បទេដើម្បីគា
• េសចក�ីប��ប់ទូេ�

• កា និងកា
• េសចក�ីប��ប់

• ទំនក់ទំនងេហត/ផលច្បោស់ល

• កា
េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ�
ដំណក់កាំដប់លំេដយក��ងដំេណើរកា
កំណត់ពីកា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើ្របអត�បទេគា និងសំណង់ពាេដើម្បីយល់ពអត�ន័យៃនពា
កំណត់ពាត�បទតា

កំណត់ពា/ឃាបទដ � (ឧ. ជចុងេ្រ េ�ែត េទា ពិតណស) ក��ងអត�បទ
ភា
បង �ពីេគាទូេ�របស់អ�កនិពន�ក��ងអត�បទ
សា솜�ល់លក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងរៃអត�បទ និងផលប៉ះពាអត�ន័យ

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា
)
បេង�ើតកា និច�យអំពីភាអត�បទស្រមង
• កំណត់អំណះអំណងជក់ែស�ងេ�ក��ងអត� (ឧ. ព័តម៌ ា

ឧទា㼠ហរ)

• សមាពីរេបៀបែដលព័តម៌ ា្រត�វបាអត�បទ (ឧ. សមា ្រសា꩸វ)

បំេពញតាែដលបា នែកែមួយែផ�ក
េ�េពលេធ�ើអន�រកម�ជមួយនឹងអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សែដលេ�ក��ងក្រមិតលទ�េនះបង �ញពីជំនញេដយមានភា និង្រតឹម្រត�វែដលបា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬប្រង�គំនិតសំខាន/សា㼠រសំខ សា꩸ភា េរឿងខ�ីៗ ្របធា កា ជេមា និងព័តម៌ ាលម�ិតគា្រទពែផ�កៃនអត�បទស្រមង ឬអត�បទស្រមងទា
កំណត់ព័តម៌ ា សំខាៗន ែដលគាដល់េសចក�ីប��ប់េចញពីអត�បទ

សាពីវ�ធីសា㾜�ស�ចរ�តលក�ណៈ (ឧ. រូបរ អកប្កិរ�យ កា
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េ្រប�េធៀប និងរកភាខុសគា ពីតួអង� គំនិតធម�ត ឬ្រពឹត�កា
េ្របើភស�តាជក់ែស�ពីអត�បទេដើម្បគា

អំណអត�បទស្រមង

• េសចក�ីប��ប់ជមូលដ និងេសចក�ីសន�ិដ �ធម�ត
• កា េសចក�ី និងកា

• ទំនក់ទំនេហតុ/ផលធម�ត

• កា

ៃនេរឿងពិត និងេយបលផ�លខ��ន

• កា ពីនិមិត�ស��
្រពឹត�ិការណ៍សា뎄�នភា ឬដំណក់កា
កំណត់ពា (ឧ. សា줤�ន ដំេណះ្រសា㼠យជ ។ល។)

សមាល់ពីកាុអក្សរស (ឧ. គំនិតសំខាន ព័ត៌មាលម�ិត សា줤�ន ្របធ កា ឬ្របធា)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

សមាល់ពីទំនក់ទំនង បរ�បទ និងរចនសម�័ន�នំេ�រកអត�ន័យេដយរេបៀបណ
េ្របើភស��តាយរបស
កំណត់ពា ក��ងអត�បទតា
សមាល់ពីទំនកនងពា ពា និង្របេយគសំខាន់ៗែដលបង�ញពីេសចក�ី
កំណត់លក�ណៈសំខាន់ ទ្រមង និងមុខងរៃនអត�ប និងឥទ�ិពលរបស់វេ�េលើអត�ន័
សមា
កំណត់ន័យបងប់ៃន
� ពា
សមាល់ពីពា
ប��ក់ពីេគាាន់របស់អ�កនិពន�េ�ក��ងអត

សា솜�ល់ពីកា្របាឧបករណ៍អក្សរសា뵰 (ឧ. កា

កា

កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា) ៃនអត�បទ

កំណត់ឧបករណ៍អក្សរសា (ឧ. កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

កា

្របផ��)

្របផ��)

)
សេ្រមចពីអត�ប និងភាស��តាអត�ប
• សមាល់ពីអំណះអំណងប���ះប� (ឧ. “កា
• កំណត់ពីរេបៀបែដលព័ត៌មា

” កា រយល់ចិ )

(ឧ. កា

កា

)

បំេពញតមបទដ �នលទ�ផែដលបា នែកែ
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនដូចននេដយមាលក�ណៈ និង្រតឹម្រត�
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីគំនិតសំខាន/សារសំខ សា�ន ្របធា េរឿងខ�ីៗ និងព័ត៌មាលម�ិតគាពីែផ�កមួយអត�បទស្រមង ឬពីអត�បទស្រមង់ទា
េ្របើព័ត៌មាក�ីប��ប់ដក្រសង់
យល់ពីវ�ធីសា្រស�ៃនកា (ឧ. ឥរ�យប កា
)ិ
េ្រប�បេធៀ និងរកភា ឬតួអង�ែផ�កេលើអត�បទ
េ្របើភស��តាត�បទែដលបា និងកំណត់ច្បោស់លា
• េសចក�ីប��ប់ និងសន�ិដ �
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• សរុបេសចក�ី និងទា

• ទំនក់ទំនងេហត/ផល
• កំណត់ពីនិមិត�ស��

• ែញក្រពឹត�ិការណ៍ពិតេចញពីល់ផ�ល់ខ��
្រពឹត�ិកាសា솜�នភា㲠ពតា땨មលំដ ្រពឹត�ិកាពិត និងដំណក់កាដំេណើរកា

យល់ពីពា㲠ក្យអក្សរ (ឧ. ចំណុចកំពូល ដំេណះ្រ)និងធា (ឧទា )
កំណត់េសចក�ីភាអក្សរសា꩸្រស�េ�ក��ងអ ឬកា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

ៃនកា

នែបបៃនអត�បទ (គំនិតសំខាន ព័ត៌មាលម�ិតគា សា�ន ជំេលា ្របធ កា េរឿងខ�ីៗ)

េ្របើេហតុផ និងភស��តាេដើម្បីយល់ពីអត�ន័របស់ពា
សមា បរ�បទ និងរចនសម�័ន�ឣចនំេ�រកអត�ន័យៃនពាក្យែដល្រ ឬជក់លាបាយ ៉ងដូចេម�ចែដ
ចាេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទតា មមុខវ�
េ្របើសំណង់ពា និងអត�ន័យេ្រចើនៃនពា ឬ្របេយគេដើម្បីបេង�ើតអត�
េ្របើទំនក់ទំនងព ពា និង្របេយគេដើម្បីពី្របេភទេផ្សងៗៃនពា
យល់ពីពា
កំណត់អត�ន័យគំនិតែដលមា
ឬឃា
វ�ភាលក�ណៈពិេ ទ្រមង និងមុខងៃនរចនសម�័នអត�បទេគា និងផលប៉ះពារបស់ពាទាេនេលើន័យ
បំណក្រសា帴យពីេគា

យល់ពីកា បើ្របា (បរ�យកា須សឣរ) និងរចនប (បេច�កេទស និងមេធ្យោរបស់អ�កនិពន�ចំេពា ឧ. ជេ្រមើសពា និងសំណង់្របេយ) េ�ក��ងអត�បទ
សា剴�ល់ពីកា (ឧ. កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

េធ�ើកាវ�និចយ� អំពីអត�បទ និងកា

កា

្របផ��)

)
សារបស់អ�កនិពន�េដឣ្រស័យេល

• វ�ធីសា〸្រស�ៃនអំណះអ (ឧ. ព័តម៌ ាលម�ិត ឧទា)
• ភស��តានភា និង្រគប់្រគ
• កា

�បង�ញពី និងេយបល់ផ�ល់ខ�

កំណត់ពីអំណះអំណងែដលទា (ឧ. “គូរគំនូរ” យល់ពីឣរម�ណ)
យល់ពីរេបៀបែដលព័តម៌ ា

ត�បា
ិ
(ឧ. កា

ា កា

)

េលើសពីបទដ �នលទ�ផលែដលបា
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័តម៌ ា សិស្សស�ិតេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនញេដយមា និង្របសិទ�ភា
គំនិត និងព័តម៌ ា

(បទដ � 1, 2, 3)

សេង�ប ឬសេង�បេឡើងវ�ញនូវគំនិតសខំ ាន/សា꩸រសំខ សា�ន ្របធ េរឿងខ�ីៗ ្របធា កាលឣ ព័តម៌ ាលម�ិតគា និងគាត ឬអត�បទទា
អត�បទសេង�បេឡើងវ�ញ
វយតៃម�ព័តមាលម�ិតែដលទា និងសំខាន់គា�ីប��ប់ពីអ

វយតៃម�វ�ធីសា꒰�ស�ៃនចរ�តលក (ឧ. រូបរ បុគ�លិកលក�ណៈ កា រេលើកទឹកចិ) និងផលប៉ះពាធាអក្សសា꩸�េផ្សងេទៀ
េ្រប�បេធៀ និងរកភា ឬតួអង�ក��ង្របេភទអត�បទេ្រច
េ្របើភស��តាត�បទែដលបា뮌ន និងកំណត់ច្បោស់លា
• េសចក�ីប��ប់ និងេសចក�ីសន�ិដ �
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• សរុបេសចក�ី និងកា
• កា

• កា

ា

និងេយបលផ�ល់ខ��

នទំទំនងេហតុ/ផល

• កា
ា꩸យៃននិមិ
្រពឹត�ិកាសា솜�នភា㲠ពតា땨មលំដ ្រពឹត�ិកាពិត និងដំណក់កាដំេណើរកា

យល់ពីពាអក្សរសា뵰 (ឧ. គូ្របឆា តួឯក ។ល។)
បក្រសា

អក្រសា� (ឧ. ្រប្រពឹតិ�កា កា

ៃនកា

)និង ធា (ឧ. ្របផ�� កា

កា្រសៃ)

វ�ភាេ�ក��ងអត�បទ (គំនិតសខំ ាន កា㲠រព័ត៌មា솜នលម�ិត សា�ន ជេមា ្របធ កា េរឿងខ�ីៗ ្របធា)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ � 4, 5, 6)

េ្របើភស��តាេ្រមើសរបស់អ�ក
វយតៃម�កាយបេច�កេទសតា�បទ
វ�ភា និងន័យៃនពា ឬឃាើនេដើម្បីផ�
វ�ភានង ពា និងឃា្យភ
បក្រសា
ែញករវងន័យបង�ប និងេ្រប�បេធៀបៃនពា និងឃា
វយតៃម�លក�ណៈពិេស ទ្រមង និងមុខងររបស់អត�ប និងផលប៉ះពា
វ�ភាគេគាន�េ�ក��ងអ
វ�ភា និងរចនប
វ�ភានឧបករណ៍ (ឧ. កា

កា

េណះដ និងគំនិត (បទដ � 8 មា

េធ�ើកាវ�និចយ� ែដលស��គសា䂈 អំពីអត�បទ និងកា

កា

្របផ��))

)
សា꩸�របស់អ�កនិពន�េដឣ្រស័យេល

• វ�ធីសា䂈�ស�ៃនអំណះអំ (ឧ. ព័តម៌ ាលម�ិត ឧទា)
• ភស��តានភា និង្រគប់្រគ

• កា រវយតៃម�ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង�ញពីក និងេយបលផ�ល់ខ��
វយតៃម�ពី្របសិភាែដលែដលទា
យល់ពីរេបៀប និងេហតុអ�ីភស��តា និងអំណះអំណង្រត�វបា
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