ការបរ ិយាយកម្មិតសម្ម្មចបាន
ការវាយតម្មៃសមតថភាពមីម្េសូតាគេិតវ ិទ្យា – ម្លើកទ្យី III (MCA)
គេិតវ ិទ្យា ថ្ននក់ទ្យី 11

កំ ណេសតង់ដារ ឆ្នំ 2007
ការម្គប់ ម្គងម្តសតម្បតិ បតតិការដំ បូង និ ទាឃរដូវឆ្នំ 2014
ការបរ ិយាយកម្មិ តសម្ម្មចបានណដលបានអនុ ម័ត ណែកកកដា ឆ្នំ 2014

Grade 11 Mathematics MCA--Achievement Level Descriptors_Khmer

ការបរ ិយាយកម្មិតសម្ម្មចបាន គេិតវ ិទ្យា MCA-III ថ្ននក់ទ្យី 11
មិនបំម្ពញតាមសតង់ដារ

ថ្ននក់ទ្យី 11

សិសសម្ៅកម្មិតម្នេះសម្ម្មចបានជំ នាញគេិតវ ិទ្យាថ្ននក់មូលដាឋនបំ ផុតមួ យចំនួនម្នសតង់ដារសិកាម្នរដឋ
មី ម្េសូតា។ ជំ នាញែៃេះៗណដលបានបង្ហាញអាចរួមមានដូ ចជា៖
ពិ ជគេិត
ម្ម្បើម្តសតបនាទត់ឈរម្ដើ មបីកំេត់អនុ គមន៍
ទ្យទ្យួ លស្គគល់លីម្េណអ៊ែ រ និងអនុ គមន៍អុិចសបបូេង់ ណសែលម្ដាយម្ម្បើតារាង អញ្ញ តិ ត និងម្កាហ្វ
ការចាប់កតាតពីកតាតឯកធា ពីពហ្ុធា

ការចាប់ ជាកតាតកាម្រ បជាមួ យនឹ ងការនាំមុែម្នម្មគុេ 1
ធរេីមាម្ត និ ងរង្ហវស់
ម្លែជំ នួសម្ៅជារូបមនតរង្ហវស់ និ ងម្ធវើការគេនាម្លែ
កំ េត់ សមាមាម្តសុីនុស កូ សុីនុស ឬតង់ សសង់
កំ េត់លកខេៈម្នរូបធរេីមាម្ត និ ងស្គគល់ម្លែសមមូ ល ឬម្បហាក់ ម្បណហ្លគ្នន
ការវ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងម្បូបាប៊ែី លីម្ត
ផដល់សំេុំទ្យិ នន
ន ័ យ គេនារង្ហវស់ម្នចំ េុចកណ្ដ
ដ ល និ ងទ្យី តាំង
អនុវតតម្គ្នលការេ៍ម្លែគុ េម្ដើ មបីកំេត់ទ្យំហ្ំម្នលំហ្គំ រូ
គេនាម្បូបាប៊ែី លីម្តពិ ម្ស្គធន៍ម្ដាយម្ម្បើ ម្បាស់ម្ម្បកង់ទ្យំនាក់ទ្យំនងម្នលទ្យធផល

បំម្ពញតាមសតង់ដារ បានមួយណផនក

ថ្ននក់ទ្យី 11

សិសសម្ៅកម្មិតម្នេះសម្ម្មចបានជំ នាញគេិតវ ិទ្យាមួ យណផនកម្នសតង់ដារសិកាម្នរដឋមីម្េសូតា។ ជំ នាញ
ែៃេះៗណដលបានបង្ហាញអាចរួមមានដូចជា៖
ពិ ជគេិត
ស្គគល់លកខេៈពិ ម្សស (ដូ ចជា ចំ េុចណែវង ភាពម្ទ្យរ) ម្នអនុគមន៍លីម្នណអ៊ែ រ ម្ដាយម្ម្បើនិមិតស
ត ញ្ញញ និង
វ ិធី ស្គស្រសតម្កាហ្វិក
ការវាយតម្មៃសមតថភាពមី ម្េសូតាគេ1ិិតវ ិទ្យា

ថ្ននក់ ទ្យី 11

វាយតម្មៃកម្នាមពហ្ុធា និ ងសនិ ទាន
បូ ក ដក និ ងគុ េពហ្ុធា
ម្ម្បើការចាប់ ជាកតាតម្ដើមបីម្ដាេះស្រស្គយសមី កាកាម្រ បជាមួ យនឹងការនាំមុែម្នម្មគុេ 1
ស្គគល់ ម្ចេះតាង និ ងម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្ណ្ដទ្យជាមួ យនឹ ងអនុគមន៍លីម្េណអ៊ែរ និ ងអុិចសបបូេង់ ណសែល
ម្ដាយម្ម្បើតារាង ការពិ ពេ៌នាផ្ទទល់មាត់ និមិតស
ត ញ្ញញ និងម្កាហ្វ

ម្ដាេះស្រស្គយម្បព័នវធ ិសមភាពលីម្េណអ៊ែ រម្ៅម្ពលតំណ្ដងម្ដាយម្កាហ្វ
ធរេីមាម្ត និ ងរង្ហវស់
ម្ម្បើរប
ូ មនតម្ដើមបីគេនារង្ហវស់ម្នរូបធរេីមាម្ត
ម្ម្បើសុីនូស កូ សុីនុស ឬតង់ សសង់ម្ដើមបីរកម្ជើងណដលែវេះម្ៅកនុងម្តី ម្កាេខាងស្គដំ
ម្ធវើចំណ្ដត់ថ្ននក់ ពហ្ុម្កាេ

កំ េត់ការណលៃងណដលបាត់ ឬម្ហ្តុ ផលកនុងភសតតាងម្ៅកន
ុ
ុងទ្យំ នាក់ទ្យំនងធរេីមាម្ត
ម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្ណ្ដទ្យម្ដាយម្ម្បើម្ទ្យឹ សីព
ដ ី តាករ ឬការសនទនារបស់វា

ម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្ណ្ដទ្យពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងតួ ម្លែសមមូ ល ឬម្បហាក់ ម្បណហ្ល
ការវ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងម្បូបាប៊ែី លីម្ត
ម្ម្បើវ ិធីម្ផសងៗម្នការពម្ង្ហយម្ដើ មបីម្ម្បៀបម្ធៀបសំេុំទ្យិ នន
ន ័យ
កំ េត់ទ្យំហ្ំគំរម្ូ ដើ មបីគេនាម្បូបាប៊ែី លីម្ត
កំ េត់ការណែវង និងការជួ បគ្ននកនុងដាម្កាមណវ បន

បំម្ពញតាមសតង់ដារ

ថ្ននក់ទ្យី 11

សិសសម្ៅកម្មិតម្នេះសម្ម្មចបានជំ នាញគេិតវ ិទ្យាម្នសតង់ដារសិកាម្នរដឋមីម្េសូតា។ ជំ នាញែៃេះៗ
ណដលបានបង្ហាញអាចរួមមានដូ ចជា៖
ពិ ជគេិត
ស្គគល់លកខេៈពិ ម្សស (ដូ ចជា ចំ េុចណែវង ការបកស្រស្គយ) ម្នទ្យំ នាក់ទ្យំនងអនុគមន៍ម្ដាយម្ម្បើនិមិតត
សញ្ញញ និងវ ិធី ស្គស្រសតម្កាហ្វិក
បម្ងកើតកម្នាមពិ ជគេិតណដលមានតម្មៃម្សមើពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងពហ្ុធា និងរាប ឌី កាល់

ការវាយតម្មៃសមតថភាពមី ម្េសូតាគេ2ិិតវ ិទ្យា

ថ្ននក់ ទ្យី 11

ម្ម្បើលកខេៈពិ ជគេិតម្ដើមបីវាយតម្មៃកម្នាម
តាង និងម្ដាេះស្រស្គយស្គថនភាពកនុងពិ ភពជាក់ ណសដងនិងស្គថនភាពគេិតវ ិទ្យាពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងលីម្េណអ៊ែរ កាម្រ ប
អុិ ចសបបូេង់ណសែល និ ងអនុគមន៍រ ឺសកាម្រ ប ម្ដាយម្ម្បើសមី កា វ ិសមភាព តារាង ឬម្កាហ្វ
ធរេីមាម្ត និ ងរង្ហវស់
ម្ម្បើបរ ិបទ្យម្ដើមបីទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មានចាំបាច់ ម្ដើមបីម្ម្បើម្បាស់រង្ហវស់ រូបមនត សម្មាប់រប
ូ ធរេីមាម្ត គិតទាំង
កតាតមាម្តដាឋន
ម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្ណ្ដទ្យធរេីមាម្តតាមម្បម្ភទ្យម្ដាយម្ម្បើវ ិធី ស្គស្រសតពិជគេិត និងផលម្ធៀប
ម្តី ម្កាេមាម្ត សុីនុស កូសុីនុស និងតង់ សសង់
ផដល់មូលម្ហ្តុម្តឹ មម្តូវ ជាមួ យការម្លើកម្ហ្តុ ផល ម្ដើ មបីបម្ងកើតអំ េេះអំ ណ្ដង
អនុវតតលកខេៈម្នរូបធរេីមាម្តម្ដើមបីម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្ណ្ដទ្យ និ ងផដល់ម្ហ្តុ ផលម្តឹ មម្តូវម្ៅកនុង
ធរេីមាម្ត

ការវ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងម្បូបាប៊ែី លីម្ត
វ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យម្ដាយម្ម្បើរង្ហវស់ម្ផសងៗ (ដូ ចជា បនាទត់លយម្ម្កាយ ម្មគុេសហ្សមព័ន)ធ ម្ដើ មបីពិពេ៌នា
ទ្យំ នាក់ទ្យំនង កំ េត់និនានការ ម្ធវើការពិ ចារណ្ដ និ ងម្ធវើការសននិដាឋន
អនុវតតទ្យសសនទានម្បូបាប៊ែីលីម្ត រួមមានការណែវងគ្នន ការជួ បគ្នន និងការបំ ម្ពញម្ពឹ តិ កា
ត រេ៍ ម្បូបាប៊ែី លីម្ត
មានលកខែេឌ និ ងឯករាជែភាព
អាននិ ងបកស្រស្គយតារាងយថ្នភាព

បំម្ពញលអម្លើសពី សង
ត ់ដារ

ថ្ននក់ទ្យី 11

សិសសម្ៅកម្មិតម្នេះសម្ម្មចបានលអម្លើសពីជំនាញគេិតវ ិទ្យាម្នសតង់ដារសិកាម្នរដឋមីម្េសូតា។ ជំ នាញ
ែៃេះៗណដលបានបង្ហាញអាចរួមមានដូចជា៖
ពិ ជគេិត
ស្គគល់លកខេៈពិ ម្សសម្នអនុគមន៍ផលម្ធៀប និងម្នទ្យំ នាក់ទ្យំនងម្ផសងម្ទ្យៀតម្ដាយម្ម្បើវ ិធី ស្គស្រសតនិមិតត
សញ្ញញ និងម្កាហ្វិក

ការវាយតម្មៃសមតថភាពមី ម្េសូតាគេ3ិិតវ ិទ្យា

ថ្ននក់ ទ្យី 11

តាង និងម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្ណ្ដទ្យមិ នតាមកមមវ ិធីម្ៅកនុងស្គថនភាពជាក់ ណសដង និងស្គថនភាពគេិតវ ិទ្យា
ម្ដាយម្ម្បើ សមី កា វ ិសមភាព តារាង ឬម្កាហ្វ
ធរេីមាម្ត និ ងរង្ហវស់
ម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្ណ្ដទ្យធរេីមាម្តមិ នតាមកមមវ ិធីម្ដាយម្ម្បើវ ិធី ស្គស្រសតពិជគេិត និ ងផលម្ធៀប
ម្តី ម្កាេមាម្ត សុីនុស កូសុីនុស និងតង់ សសង់
ពនែល់ឬម្ដាេះស្រស្គយកំ ហ្ុសម្ៅកនុងអំ េេះអំ ណ្ដង

អនុវតតលកខេៈម្នរូបធរេីមាម្តម្ដើមបីម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្ណ្ដទ្យមិ នតាមកមមវ ិធី និងផដល់ម្ហ្តុផលម្តឹ មម្តូវ
ម្ៅកនុងធរេីមាម្ត
ការវ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងម្បូបាប៊ែី លីម្ត
វ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យម្ដាយម្ម្បើរង្ហវស់ម្ផសងៗ ម្ដើមបីពិពេ៌នាទ្យំ នាក់ទ្យំនង កំ េត់និនានការ ម្ធវើការពិ ចារណ្ដ និង
ណកណម្បការសននិដាឋន
បម្ងកើតតារាងយថ្នភាព

ការវាយតម្មៃសមតថភាពមី ម្េសូតាគេ4ិិតវ ិទ្យា
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