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កម�វធ� បី រ�យយក្រមិតលទ�ផលស្រមា MCA-III, MCA-Modified និង MTAS
ទិដ�ភាពរ
មីេណសូតាចញបទដ� មីេណសូត K-12 ែដលបាែកែ្របរបស់ខ –អក្សរសា㳔អង់េគ�សកង� ឆា 2010។ ស្រមា កា

មីេណសូតាបានបែន�មបទដ�នអក្សរសាែដល

្រត�វបារបើេ�្រគប់ កា រវយតៃម�អំពី្របតិបតិ�កា រេលើកដំបូងែផ�កេលើែផ�កអំណនៃនបបាែកែ្រប្រត�វបារគងេ�និ ឆា 2013។

បទដ�នសិក្សោមីេណ k-12 ឆា 2010 -អក្សរសា㲼្រស�អង់តំណងឲ្យកា រ�ពឹង
រ ទុកដ៏សំខាន់ពីដឹងអំពីអំណននូវអ�ីែដល្រត�វបា

្របតិបតិ�កា�ក��ង័ត៌មា
ព

និងកា រវយតតារយៈភាស� �

និងភារុែដលបាតេទ្បើ

ក��ងអំណអត�បទស្រមង

2003 ។ កា
និងចំណុចេធ�ើេតស�។

ា

េគា

និង

កា រវយតៃ�គឺេដើ
ម ម្បីធាតពីអំណន និងវ�ជ�ជីវៈ

កា រវយតៃម�េលើអំណនមីេ
កម�វ�ធបី រ�យពីក្រមិតលទ�ផ (ALDs) េ�ក��ងឯកសា

េធ�ើជលាកាវតៃម�េលើអំណចំនួនបីែដល្រត�វបា្រគជែផ� ៃន្របព័ន�វតៃម�មីេណសូតា ព័ត៌មាអំពីកាេធ�ើេតស� និង

ALDs ស្រមា

បទដ�សិក្ K-12 មីេណសូត-អក្សរសា។

ALDs ស្រមា

ទុកកា

បរ�យេតស�បីែដលខុស

គា � យ៉ងខា�ំងឣ្រស័យេលើចំនួនសិស្សេ អី�ែដល្រត�វបា និងរេបៀបែដល្រត�បាវតៃម�។

កា រវយតៃម�កា យរ ល់ដឹងមី–េស៊រ� III (MCA)
MCA អំណន្រត�វបា្យសិស្សេ�តា ។ ទាអស់ប៉ុែន�មួយែផ�កតូចៃនសិស្សតិចតួេ�ថ�ក់ទ 3-8 និងថ�ក់ទ 10 េធ�ើ MCA អំណន សិស្សភាេតស�
េនះជកា

កា រវយតៃម�កា យរ ល់ដឹងមីេណសបាែកែ្រ (MCA-Modified)
អំណ MCA-Modified ជកាែដលបា ្រក�មកម�វ�ធីអប់របុគល� (IEP) ឣចេ្រជើសេរ�សវយតៃម�េនះស្រមា ែដលភារបស់ពួកេគបា នររំ
កា

MCA ។ MCA-Modified គឺែផ�កេលើព័ត៌មា MCA ប៉ុែន�ភាលំបា និងរយៈេពលេតស�្រត�បា សហរដ�ឣេមរ� កំពងល
ុ បុ េចាគ្រា ស្រមាករ

វតៃម�េនះ និងកា ្រគចុងេ្រកា

ខ់ េ�ក�ងមីេណសូតា ឆា 2014 ។

េតស�ជំនញអប់រ�មីេណសូ (MTAS)
អំណ MTAS ជកវតៃម�ជំនួសេដយែផ�េលើបទដ�នលទ�ផលជំនួស ្រក� IEP ឣចេ្រជេរ�សកាវយតៃម�េនស្រមាសិស្សែដលកេម្សោយខាងខួរក្បោលធ�ន់ធ�រ ព័ត៌មា MTAS ែផ�ក
េលើចំនួនែដលបាៃនបទដ�នក្រមិតថ�ក់ែដលបា MCA និង MCA-Modified ។ បទដ�ែដលបាទា ្រត�វបាបន�យយ៉ងសុីជេ្ វ�សាភា និងភាសា

បទដ�នលទ�ផ
បន �ប់ពីកាគប់្រគងៃនកាវយតៃម�ថ�្រកសួអប់រ�មីេណសូតាេកា្របជុំអ�ជំនតាវ�ជ�និងអ�ពាតំបន់េដើម្បីកំណតក្រមិៃនកា
តារយៈដំេណើរកា បចំបទដ�ន

គណៈកមាា

បា នរយកាសិស្សមានិងសា

ចំបទដ�នកំណត់ពិន��កាក្រមិចំនួនបួនៃនលទ�ផលស�ីពីកា រវយតៃម�ទូទាីម េ

ក្រមិតលទ�ផលស្រមាតៃម�ទូេ�្រត�វបែកែ្រនិង

ជំនួស្រត�វបាញក��
� 1។
តា 1៖ ក្រមិតលទ�ផលចា
MCA
មិនបំេពញតា

MCA-Modified
មិនបំេពញតា
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មិនបំេពញតា�ផលជំ
Achievement Level Descriptors

MCA

MCA-Modified

MTAS

បាកត្រ
បំេពញតាា
បំេពញតា
េលើសពីបទដ�នលទ�ផលែដបាែកែ

បំេពញតា
បំេពញតា
េលើសពីបទដ�

បំេពញតា�ផលជំនួសបា
បំេពញតា�ផលជំ
េលើសពីបទដ�នលទ�ផលជំនួ

សិស្សែដលសេ្រមច “បំេពញតា” និង “េលើស” ក្រមិតស�ីព MCA MCA-Modified ឬ MTAS ្រត�វចា

មា (KSPs)

ែដលបរ�យកង� បទដ�សិក្ស
កម�វ�ធបី រ�យយក្រមិតលទ�

(ALDs)

ស្រមា

មីេណសូតារបរកាអនុវត�របស់សិស្សតារម

បង �្រត�សពីេគាសិស្សនិង្រគ�ចំេមុខវ�ជ�ក��ងឆាសិក្ស

ភាា

កាវ

របស់សិស្សនិ

តៃម�មីេណសូតាា

ែផ�កអំណនៃនបទដ �នសិអក្សរសា㪤
ALDs

ពន្យលពីកា

សិស្សេ

ក្រមិតតាក��ងក្រមិតនៃនលទ�ផលែផ�កលទ�ផលកា រវយតៃ សិស្សែដលមា្រគប់្រគស�ីពីកា រវយតៃម�មីេណ្រត�វបចាត់ទុកទទួលបាេ្រកមធ្យសិក្សោេហកា ទុកដ៏ខ�ស់ េនះសឲ្េឃើញេ�ក��ង
“បំេពញតម” និង “េលើស” ក្រមិតលទ�ផល សិស្ែដលជអ�កឣនមសមត�ភាេដយវ�ធីសា⚈�ស�គឺស�ិតេ�េលើផ��វេដើម្បីេចពីវ�ទ្យោលេដយមាេ្រត�មយ៉ងស្រមាចូលក�ង�

ALDs ស្រមាកា

ក្រមិតកាេដគាបំបាេហតុឣ្រកក់ក�កា ឬកា
កា

បណ�េ្រកា ដូចែដលបាា

តៃម�អំណមីេណសូតកាេ្រត�មរួចជេ្េ្រកា

បណ�លឬកចូលរួម កមា កា តំណ ឲ្ ក�ីរ�ពឹងទុកេផ្សងស្រមា សិស្ ទទួលកា រវយត ជំនួសពីកា រវយតៃម�ទាស្រមាសិស្ទទួលបាចំនួនសិស្សទូេ�

មា្រត�វប

តំណងក�� ក្រមិតលទ�ផលនីមួយែដលបរ�យយេដ ALDs។ ខណៈែដលេគសរេសរពីកម�វធ� បី រ�យយស្រមក្រមិតនីមួយនិងេ�ក្រមិលទ�ផលនីមួយៗសមា្រកមអភិវឌ្ ALD

ែដលេមើលេឃើញសិស្សមាែដលកា វត�របស់សិស្សែដលធាពាកណ�ល
កា

ALDs ស្រមា

េដើម្បចាយក

KSPs

ឲ្ខុសគា

ែដលែញកកា

មួយពីក្រមិតេផ្សងេទៀតគកា

ែដរេដើម្បចងចា

�
ើមខ�ស់បំផុតនិង
ទាវ�សាﶠលភា ក��ងក្រមិតលទ�ផលេបង �ញភា ពីក្រមិនិងក្រមិតែដេ�េកៀកគា បា

អំឡងេពលដ
ំេណើរកា
�

បទដ�នអ�កជំនតា - ភា - បេង�ើត្របេភ ALDs ទីពីរេដើម្បីេ្របើស្រមា

របស់សិស្ស “្រគា បំេពញតាយ៉ងពិប” លក�ណវ�និច�យស្រមកា ា
ចា往ំប្រត�វបំេពតាកា

“្រគាែតបំេពញតា” ឬកា

កា

ALDs ក��ងឯកសាេនះអ�កេរៀបចំបទដ�បរ�យយពីកា
ALD និងកា កាទាកា

តិចបំផុតែដល

ែដលបា

ែផ�កអំណនអនុែផ�កអំណនវ�ស័យជំនញនិងបទ
ដូចបា往នបង�ញខាកា រវយតៃម�អមីេណសូតាែផ�កអំណរបស់មីេណសូត

K-12

បទដ�សិក្-អក្សរសា㩴�ស�ភា ។

ែផ�កអំណនមាអំណពីរ៖

អត�បទអក្សរសា䊬

និងព័ត៌មា

អនុែផ�កអំណនអត�បទព័ត៌មនិង/ឬអក្សរសា㲤្រត�វបផ�ល់ជឯកសា⧰រក��ងបទដ�នីមួយៗៃនបទដ�ទា 10។ បទដ�ន្របាចំេណមបទដ 10្រត�បា នវយតស�ីពី MCA និង MCA-Modified។
បទដ�បួនក��ងចំេណមបទដ  10 ្រត�វបា MTAS។ បទដ�នអំណនបី្របាដកេចញពីកា រវយតៃទា
ម រដ�មីេណសូតាបែន�មពួកេគេដើម្បីឲមាទ្រមង់កា និង្រត�វបវយតៃមេដ
្រគ�្របចា
បទដ� 10 ក��ងែផ�កអំណ្រត�បាជ្រកេដវ�ស័យជំនញ តា 2 បង �ញពីរេបៀែដលអនុែផ�កអំណវ�ស័យជនំ ញនិងបទដ ្រត�វបា劀នតំណងេ� ALDs។
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តា 2។ វ�ស័យជនំ ញបទដ �ននិងអនុែផ�កអំ្រត�វបដក់ប���លក�ងកា
�
អនុែផ�កអំណ្រត�បា នតៃម�

វ�ស័យជនំ ញនិងបទដ *

គំនិត និងព័ត៌មា㣔នលម�ិតសំខា
បទដ�នទ 1

អត�បទអក្សសា㽄្និងព័ត៌មា

បទដ� 2

អត�បទអក្សសា្និងព័ត៌មា

បទដ�នទ 3

អត�បទអក្សសា្និងព័ត៌មា

MCA, MCAModified, MTAS
MCA, MCAModified, MTAS
MCA, MCAModified, MTAS

ហត�កម� និងរចនសម�័ន

កា

បទដ�នទ 4

អត�បទអក្សសានិងព័ត៌មា

បទដ�នទ 5

អត�បទអក្សសានិងព័ត៌មា

បទដ�នទ 6

អត�បទអក្សសានិងព័ត៌មា

MCA, MCAModified, MTAS
MCA, MCAModified
MCA, MCAModified

ចំេណះដឹងនិងគំនិត

បទដ�នទ 7

—

បទដ�នទ 8

មាមាប៉ុេណ�

បទដ� 9

—

បទដ�នទ 10

—

ក្រមិតៃនអំណននិងក្រមិតៃនអត�បទែដលមា
*បទដ�នទ 7 ទី 9 និងទី 10 ជប់ទា

កា

កា រវយត

—
MCA, MCAModified
—
—

និងគេ្រមា ងែដលបាែដល្រត�វបវយតៃម�េដ្រគ�បេ្រង� ពួកេគមិនរប់ប���លេ�ក�ងកា
�
ីម េណសូតា ALDs ែដរ។

រ�យយពីក្រមិត

្រក�មអភិវឌ ALD មាក្រកសួងអប់រ�មីេណ (MDE) ក៏ដូចជអ�កអប់រ�មីេណសូតា ផែ បន �ប់្រកេនះបាចក�ី្ ALDs េសចក�ី្រពា HumRRO
ែដលជអង�កឯករជេដើម្បីេធ�ើការពិនិត្យេឡើ HumRRO បាា

កា រេលើកាបង �ពីក្រមិលទ�ផលនិងកា

កា ក់ប���ល្របធាចូលក��ងប េសចក�ី្រព

ALDs និងកា រវយតៃម�រ HumRRO ្រត�វបាបង �ញគណកម�កាពិេ្រគេយបល់្របឹកបេច�កេទសមីេណសូតា េដើម្បីពិនិត្យេឡើង េសចក�ី្រព ALDs ទីពីរ្រត�វបា
្រតឹម្រត� េសចក�ី្រពាបា គណៈកម�កា
ស�ងកា

បទដ�បាមារជអចិៃ ALDs េហើយ ALDs ្រតវបារេពល

ែណនំពិន��ែដលកា
រ

បុគ�លិក្រកសួងអប់រ�មីេណសូ េ�្រក�មបេង�ើ ALD រួមមា�កជំនញវយ MCA ៃនអំណនពីររូ អ�កជំនកា រវយតៃម�ជំនួសៃនអំណនមួ និងអ�កជំនញបទដ �នសិក្សោៃនអំណនមួ នយៃន
់
កា រវយតៃម�្រកសួងអបរ�មីេ

និងអ�ក្រត�តពិនិតកា រវយតៃម�ជំនួសបាកា

បុគ�លិក្រកសួងអប់រ�មីេណសូតាដយ្រគ�បេ្រង�នអក្សរសា�អង់េគ

និងអ�កស្រម

ស្រម�លអក្សា䱜្រស�ស្រមា۴ប់ថ�ក់ប
មុនេពលចា䱜ប់េផ�ើមកា

្រក�មបេង�ើ

ALD

បាក�ី្រពា

ALDs

បាសមាវយតៃម�មា ្រក�មកាា

ដ៏ៃវឆា់បន�ប់ីមួយបែន�មពីេលើកា
ន
ក្រមិតៃនកា

្រក�មបេង�ើ

ALD

ក៏បាា
ា

របស់សមា
ា

ពី

េគាបាមរួចជេ្រសចេដយ និងចាេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលនីមួយៗទា
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េដយស ALDs ទាា

ាន់ចំេពា ្រក� ALD បា និង MCA MCA-Modified

និងេសចក�ីពិពណ៌នលម�ិតៃនេតស� MTAS េដើម្បីបេង�ើតឲ្យមា

សំណួរមួយចនួនឣចមា
ំ
កា

•

េតើអត�បទដក់ក្រមិតភាស� �គសា�ញដូចេម�ចេ�ក��ងក្រមិតថ�ក និងក្រមិតាថ�កទាងអ?

•

េតើសិស្ស្រគប់្រគងបទដ�ននីមួយៗេ�ក្រមិតលទ�ផលនីមួយៗបា?

•

េតើ KSPs មួយណែដលេគឣចបរ�យយពីកា

•

ែផ�កេលើេសចក�ីលម�ិតៃនេតស� េតើសិស្សឣចបង�ញពីចំេណះ KSPs របស់ពួកេគបាយ៉ងដូចេម�ចខ�?

ត់ថ�ក់ៃនកា រអនុវត�កាទា េហើយ KSPs មួយណែដលមិនឣ?

េដយចងចា អ�កបេង�ើត ALD បា�វ�ធីប ញែដលឣចគារទេដយភេ�ក��ងកា
ចំណុចេធ�ើេតស�ឣចទាកា យរ ល់ដឹងមួយភា

និងកា

រួមមា ឬេសចក�ីសេង�បចំេពា

ហ�ឹកហ�ឺនបែន�ម ចំនួនៃនកា

និងេ�ក��ងកា

និងក�ង� ថ�ក់ យល់ពី

់ពីវ�ភាតាអត�បទគឺជចំណុចសំខាន់ចំេពាដំេណើរកា េង�ើត

ALDs។

ចំណុចេធ�ើេតស�

កា

ឬតារយៈកា និង្រសបេ�តកា រវស់សពីសមត�ភា

វក៏មា្រមិ KSPs កំណត់ពីវ�សាលភាំេពាត�េ េគឣែញកក្រមិតទាបួនៃនកា

KSPs ជេ្រចើន

បែ៉ុ ន�មិនឣចេ�កែន�ងេផ្សងបា ឧទា ចំេពា KSPs ខ�ះ េយើងរ�ពឹងឲ្យសិស្សបង�ញពីចំេណះដឹងេ�ក��ងក្ “បំេពញបា” េហើយ KSP នឹងមិនប��ប់េ�េ�ក��ងកម�វធ� បី ង �ញព “កា

” េទ។

ឧទា KSP ឣចនឹងមិេ្របើ្របា ស់េដើម្បីែភា ក�ង� ក្រមិតៃនកាត� ក��ងករណីេនះ KSP ឣចនឹងលិចេឡើងែតក��ក្រមិ “បំេពញបា” ែតប៉ុេណ� េហើយសិស្សឣចនឹងេធ�ើ ឬមិនបា
ក��ងកា
�
ALDs ទាត�បទេកើនេឡើងនូវភា � និងភា េទា

កា

ឬ្របហាក់្រចំេពាក្រមិតមួយចំនួនក៏េដ

េគឣចយល់េឃើញថេសៀវេ�ឣនស្រមាបាជំនទា
្រក�មអភិវឌ្ឍ ALD បា MCA ALDs ក��ងរយៈេពលេធ�ើកា

ក��ងអំឡងេពលៃន
�
វគ�ទាេន ្រក�មកាﳨរង

េយងតា និងលក�ខណ� េធ�ើេតស�ជញឹកញ ដូចបាចំណ

ខាងេលើ ្រក�មកា Webb’s Depth ៃនទំហំចេណះដឹងេដើម្បីពិពណ៌ន
ំ
ពីសមត�ភាចំេណះដឹង និងែផ�កេលើរង�ស Lexile េដើម្បីបេង�ើតេឣយមា
អត�បទ។ ទស្សនៈជេ្រចើន្រត�វបា�ក��ង េហើយមាយ៉ងសកម� ្រក� ALD បាចាេផ�ើមេធ�ើករេលើក្រមិតថ�ក់នីមួយៗេដយដំពិពណ៌នព
សិស្សខាងអក្សរស

និងអត�បទព័ត៌មា

ែញកភាងភា

ក្រមិ

“បំេពញបា”

និងមិនសូវមា

ែបងែចកកា

លជំនេចញពីកា

ឬមិនមា

មាអនុវត�របស់សិស្ក��ងកា

អធបិ ្បោយែដលមា “បំេពញបា” េដយេហតុថវចា

សោព និងភាៃន

“កា

បទដ�” ៃន

េ្រពកា រវយតៃម�អំណន្រកំណត់េដើម្ប
វក៏មាអភិវឌ្េសចក�ី

ស្រមាេគាៃនគណេនយ្យភា បន �ប់ពីពិពណ៌នអំ “កា

បាតា” ្រក� ALD បាចំណបឣរម�ណេ�េលើ

” វ�ញ េហើយបន �បមកក៏បា “ការបំេបាមួយភា” និង “កា មិនឣចបំេព
”។
រ

“កា
ALDs

ព្រងងែដលបណ�លមកពីវគ�សិក្សោទាំងេនះ្រត�វបា

្រត�វបាក��ងកម�វ�ធីបរ�យយយ៉ង្រត

និងែកស្រម�លេដយអ�កជំខាវយតៃម�អំណនរបស់្រកសួងអប់រ�មីេណសូតា

ពួកេគក៏បាររបស់កម�វធ� បី រ�យតា

និងពិតជឣចបេង�ើនេដយ្រតឹម្រត “មិនបាតា”

េតើកា

និងេសចក�ីអធិប្បោយរបស់្រ

និងសំនួនៃនក្រមិតលទ�ផលបួននីមួយៗតាា

ដល់ “បំេពញេលើសពីបទដ�” េ�ក��ងថ�ក់ែដរឬេ? េលើសពីេនះេទៀត េតើកា

ម្យោេទៀត
ែដលសិស្សដឹ និងពិតជ

ឣចបេង�ើនេ�ក្រមិតដូ “បំេពញតា” េដយ្រតឹម្រត�វតាទាងែអ ដរឬេទ?
បន �ប់ព េសចក�ីព្រងៃន MCA ALDs បា បុគ�លិកវយតៃម�ជំនួសេ ្រកសួងអប់រ�មីេណសូតាេ្របើ្រប ALDs ជចំណុចចា
។

MCA-Modified

គឺ្រសេ�តាបទដ�នអប់រ�ដូ

MCA

។

បទប��ស្រមា

MCA-Modified និង MTAS ALDs

MCA-Modified

ត្រម�វឲ្យបទដ�នក្រមិតថ�ក់្វយតៃម

MCA-Modified េដយកា

បុែ៉ ន�អនុ��តឲ្យរដ�ននបេង�ើនកា និងេរៀបចំបទដ�នលទ�ផលែដបាែ្រប កា

� និង

ចំនួនអត�បទស្រមង់ែដលសិស្ស្រត� និងតារយៈកាត់។ បែន�មពីេលើេនះ ្របធាងអត�ប ្របធា បី ជជងចេម� បួន េហើយ
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េគា បទដ�នលទ�ផែដលបាែកែ្របស្រមារេនះឣចឲ្យសិសប់្រគា េ�េពលបង �ញចំនួែដលបាកា KSPs
ជមួយក្រមិតទាងៃនភាា�ញខ
MTAS ALDs គឺែផ�កេលើបទដ� 1 ដល់ 4 ែដល្រត�វបារចើនេដយ វ�សាល និងភាស��្រសា쫼� MDE សំេ�េលើបទដ�នទា⭨ំង ជ“បទដ�នែដលបា걬នព្” ពីេ្រពាៃនលំដប
អនុវត�មា រួមប���លទាេគាៃនភាាងកា បុគលិ� កវយតៃម�ជំនួសរបស់្រកសួងអប់មីេណសូតបា MTAS
ALDs ចុងេ្រក េហើយេជឿជក់យ៉ងខា�ំង ព័ត៌មា MTAS ែដលបទដ�ែដលបាព្រងី្រត�វបារ (មីេណសូត មិនបា) ។

កា

ALDs

ALDs ្រត�វបាង�ញឲ្យគណៈកមា ឆា 2013 ជឯកសា វគឺជេគា�ក្រមិតជំនញប ឣចបង�ញចំេណះដ ជំន
និងដំេណើកា

បា

ALDs

ទា

េហើយេគាា

ចំបទដ�នពិនិត្េឡើងវ�ញ

ឬែកស្រម�លឯកសា露រេន

ប៉ុែន�អនុវត�កា

បទដ�នត្រម�វឲ្យបេង�ើតកម�វ�ធីបរ�យយអំពីចំណុចចា ឬ “្រគា បំេពញតា” ពី ALDs ទា េហើយអនុវត�ចំណុចទា�ក��ងកាកា
គណៈកម�កា

្រគបថ�ក់ៃ

ALDs

។

គណៈកមាា
 �េរៀបចំបទដ�ន

េ្រការ�យយក្រមិតលទ�ផល្រត�វបាខុស្រត�វកអប់រ�

បាយែដលបា
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ែណនំេដើម្បីយល់ដឹងពីកវ�ធបី រ�យយក្រមិតលទ� MCA-III ៃនអំណ
កម�វធ� បី រ�យយក្រមិតលទ� (ALDs) បាបរ�យពីចំេណះដឹង និងជំនញែដលវយតៃម�េលើកា후រវយតៃម�ទូលំទូលា III (MCA-III)
ៃនសកម�ភាកា
ពារមា (ALDs) និងអ�ីែដលពួកគាបង �
ALD៖

ALDឣ្រត�វបាែបងែចកចូលេ�ក��ងែផ�កមួយៃនក្រមិតលទ�ផល

ក្រមិតមួយក��ងចំេណមក្រមិតជក់លាឹងជំន

មិនបាទដ�

បំេពញបទដ�េដ

ែផ�កបំេពញបទដ� េលើសពីបទដ�ន ពិនិត្យការ�យយែដលបាលទ�ផលនីមួយៗ។
ែផ�ក៖ េនះជមុខវ�ជ�េ្រកា ចំណងេជើងៃនែផ�កស្រមា MCA-III ៃនអំណនគ កា

។

អនុែផ�ក ៖ បទដ�នអំណន្រត�វបាម្របេភទតូចៗចំនួនពីរេ�ថអន អនុែផ�កចំនួនពីរ្រត�វបា MCA-III ៃនអំណនគ អត�បទអក្សរសា˨ និងព័ត៌មា ខាងេ្រកាៃន
្របេភទអត�បទរួមែដល្រត�វបាា
15 ។

ភាលាេតស�អំណនស្រម MCA-III ថ�ក 3-8 និង 10 និង MCA-Modified ថ�ក 5-8 ទំព័រ 3-4 និង

ឯកសា៌រេឣចេ្រ្របាបា េមើលថ�ក 3–8, 10 MCA-III និងភាក់ៃនកាេធ�ើេតស� DRAFT ថ�ក 5–8, 10 MCA-

Modified អំណ (បទដ� 2010) ។
1. អក្សរសាత្ អត�បទជមួយនឹងចំណុច្រត�វបា
2. អត�បទព័ត៌មា អត�បទជមួយនឹងចំណុច្រត�វបា

ឣចដក់ប�� ្របេភទអត�បខាេ្រកមួយចំនួនដូចជ េរឿង េលា និងកំណព្
នៃនអត�បទពែដលឣចដក់ប�� ប៉ែុ ន�មិនបា ្របេភទអត�បទខាងេ្រកាᴜមមួយដូចជ អត�បទអក្សរសា

្របវត�ិសាẤ វ�ទ្យោសាបេច�កវ�ទ្យ
បទដ�ន បទដ�នផ�ល់ពីការ�យយទូេ�ៃនចំេណះដឹងនិងជំនញក��ងការឣនែដលសិស្សទាលក�ខណ� ត្រម�វរបស់រដ� បទដ�ន្របារត�វបា MCA-III ៃនអំណន
វ�ស័យជនំ ញ េនះគឺជ្របេភទទូេ�ៃនបទដ�នែដលទាបទដ�នកសិក្មីេណសូតាា ថ�ក់ទ 12 ឆា 2010។ េមើល បទដ�នកាមីេណសូ 12 ជភអង់េគ�សឆា
(2010) េលើេគហទំព័រ្រកសួអប់រ�មីេណសូតា
វ�ស័យជំនញបីក��ងចំេណមវ�ស័យជំនញបួន្រត�វបា MCA-III ៃនអំណន វ�ស័យទាបា
ំ េរឿងខ�ីៗចំណុចសំខាន់ៃនអត�បទនិលក�ណៈ្រពឹត�ិកា)
1. គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3៖ ឧ.ភស��តា សន�ិដ� គំនិតសខាន
2. ភា⍤ពបុិន្របសប់និងរចនសម(បទដ� 4, 5, 6 ៖ ឧទា⎈រហណ វក្យសព�សិល្បទ្រមងៃនអត�បទេគា�វ�ធីសា និងរចនបទរបស់អ�កនិពន)
3. កា

េណះដឹង និងគំនិត(បទដ� 8 ្រគា⨤ន់ែតជអនុែផ�កអំណៃនអត�បទព័
ន
ឧ.ជំេនឿនិងវ�ធស
ី ា្រស�ៃនកាា បស់
រ )

ALDs បា��ជំននីមួយៗ។
កត់្រតាចំេពាះគំរូៃនការ ALDs៖ ALDs មិន្រត�វបាផលខ�ស់ជងក��ងថ�ក់្រ
�
ចំណុចសំខាន់ៃនជំនញ្រត�វបាⰰនបងញ� ALD មិនផ�ស់ប��រពីក្រមិតលទ�ផលបន�េ�ក្រមិតលទខ�ស់ជង
េលើសពីេនះកា

ALDs

េ�ក្រមិតលទ�ផលដូចគ ាⰰ�ឣចេកើតេឡើងេលើខុសគា ។

ALDs

កា

គឺជលទ�ផលសា ំញ�ំៃនអត�បទលំបាងនិងេ្រ�ថមិនបាសភា

ក�ងកា
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ថ�ក់ទ 3 កម�វធ� បី រ�យយក្រមិតលទ� MCA-III ៃនអំណ

មិនបា
េ�េពលែដលមាត�បទអក្សរនិងព័ត៌មាបង �ញជំនញមិនដូចគា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3 )
រ�លឹកព័ត៌មា
េធ�ើកា រទាដយែផ�កេលើអត�បទ
ប��ក់ពីកា ពរ និងគំនិតពីមនុ ក��ងអត�បទជក់ែស�
េធ�ើកា
កំណត់ទីតាងសា
ប��ក់ពី្រពឹត�ិកាបន� បន�ប់

ភា (បទដ� 4, 5, 6 )
េរៀបចំេ្របើពា ធម�ត
កំណត់ទីតា
ប��កព់ ានិងឃា

េរៀបចំណុចសំខាន់ទ្រមង់និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទ (ឧ.កា

របស់

ពួកេគេលើអត�ន័យ)
បង �ញពីេគាងរបស់អ�កនិពន�ពីមុនក អត�បទជក់ែស�

កា

(បទដ� 8 ្រគាែតជអនុែផ�កៃអត�បទព័ត៌មា)

ប��ក់ពីភស��តា (ឧ.កា

ងែដលសមេហតុផលរវង្របេយគន)

េលើសពីកា
េ�េពលែដលមាត�បទអក្សរនិងព័ត៌មាេ�ក្រមិតលទ�ផលេនបង �ញជំនញេកំណត់ភា ពដូចគា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)

េ្របើ្របា
ត
ប��ក់ព័ត៌មនលម�ិតសំខាន់ទា
េធ�ើកា រទាេលើអត�បទ
្រពឹត�ិកា
កំណត់ទីតា
ប��កក់ ា រពិតនិងគំន
េ្របើ្របាស់ភស��តាងពីអត�បទេដើម្បីបេង�ើ
េធ�ើកា
បង �ញគំនិនិង្របធា ឬពី អត�បទជក់ែស�ងទា

កំណត់ធា (ឧ. សា ចរ�កលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)
កំណត់ពា (ឧ.េរឿងនិទា សីលធម៌)
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ភា និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6 )
កំណត់អង�អក្សរសា迈�ស� (ឧ. កា
កំណត់អត�ន័យបង�ប់មូលដ�
េ្របើពា�ះបរ�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន
កំណត់ពា�ក��ងអត�បទតា

កា

)

សា់ពីពា (ឧ.ប៉ុែន� េ�េឡើយ េ�ែត)

េ្របើ្ស់រចនសម�័ន�ពាយេដើម្បីប អត�ន័យ (ពា និងពា)

កំណត់លក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងរៃនរច សម�័ន�អត�បទេគា (ឧ. កា
និងផលប៉ះពា�ន
បង �ញពីេគា ដ�នរបស់អ�កនិពន

កា

និងគំនិត ( បទដ� 8 មា)

េធ�ើកា
•

•
•

)

កំណត់ទីតា�ងក��ងអ
កំណត់ភស��តា (ឧ. កា

ល)

ទទួលសា谰�ល់រេបៀបអ និពន�បង �ញកា/មតិេយបល

បំេពញតា
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា លទ�ផលេនះបង �ជំនញលក�ណៈដូចគ និង្រតឹម្រត�
គំនិត និងព័ត៌មា ( បទដ� 1, 2, 3 )

េ្របើ្របា និងេសចកី�ប��ប់សមេហតុផល
កំណត់ព័ត៌មា ជប់ទា
េធ�ើកា
និងទ
ចក ំន
្រពឹតិ�កា ្រពឹតិ�កា និងជំហា憰នបន�ប់េ�កដំេណើរកា

េ្របើ្របា/ផល
េធ�ើេសចក�ីសន�ិដ�នេដយែផ�កេលើអត�បទច្បោស
រ
ត�បទជក់
ែញកកា ពិតេចញពីមតិេយបល់ក��ងអ
េ្របើ្របា
េ្រប�បេធៀ និងភា
សេង�បពីែផ�កមួយៃនអត�បទ ឬអត�បទទា
• គំនិតសំខាន
• សា惔រសំខ

• ព័ត៌មា
• សា慄�ន
• ្របធ

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា ពដូច និងភា និង្រពឹត�ិកា
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ែញកចំេណមធា ( ឧ. សានភា ចរ�តលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)
វ�ធីសា�ៃនចរ�ត (ឧ កា ន រូបរងឥរ�យ)

កំណត់អត�ន័យៃនពា (ឧ.េរឿងនិទា និងសីលធម៌)
េ្រប�បេធៀ និងកា

ភា និងរចនសម�័ន ( បទដ� 4, 5, 6 )

កំណត់អង�អក្សរសា谰 (ឧ. កា
ចុងចួនបពា)
កំណត់ពាប
ភា�ន័យបង�ប់េ�អត�ន
េ្របើ្របា និងភស��តា
កំណត់ពា ក��ងអត�បទតា

កំណត់ពា និងឃា (ឧ. ឧទា ទីមួយ ទីពីរ ទីបី)

េ្របនិរុត�ិវ�ទ្ (េដើមកំេណើតពា) និងរូបសព�វ�ទ្ (រចនសម�័ន�ពា) េដើម្បបេង�ើតបាជអត�ន័យៃនពា ឬឃាមួយ

វ�ភាអំពីលក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទស��គសា (ឧ. កា) និងផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
សា␘�រេបៀបែដលែផ�កទាំងៃនអត�បទៃនទាេ�នឹងអត�បទទា

កំណត់អំពីកាេ្របើ្របទស្សវ�ស័យរបស់អក� និពន� (ទស្សនផ �លខ��ន) និងរេបៀបសរេសរ (ឥរ�យបចំេពាអ�ីែដលខ��នបាសរេសរ)
បក្រសេគារបស់អ�កនិពន�ក��ងរង�ង់អត�បទ និងទានឹងអត�បទ

កំណត់អំពីឣរម�ណ (បរ�យកផ��វចិត�ៃនអត�បទ)

កំណត់អំពីរចនប (បេច�កេទស និងេគាវ�ធរី បស់អ�កនិពន�ចំេពាអត�ន័យ—ឧ.ជេ្រមើពា រចនសម�័ន�្របេយ កាេ្របើ្របឧបករណ៍ អក្សរសិល្ កាបេ��ញេយបល)

កា靖រ្រចប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 ស្រមាែតសំណុរងំ អត�បទព័ត៌មាបេ៉ុ ណ�)
វ�ភាអំពីភាគួរឲ្យេជឿជរបស់អ�កនិពន�េដែផ�កេលើ្របភទាំងែដលបាេ្របើ្រប

កំណត់អំពីវ�ធីសាអំណះអំណ (ឧ.សទិសភា ព័ត៌មា និងឧទា)
សា谰�ល់សុពលៃនការកេហតុផល
សា␘�ល់ពា និងភា្រគប់្រគៃនភ័ស��តា

សា␘�ជំេនឿខុសសមេហតុផលជក់ែស� (ឧ.តួយ៉)

សារេបៀបែដលព័ត៌មាែដលឣេជឿជកបា្រត�បាបង �េ�ក��ងអត�បទ (ឧ.បទសមាជមួអ�កជំន កា្រសា鱀វបច��ប្បន)
សា鱀�បុេរវ�និច�័យជក់ែស�របស់អ�កនិពន�

ហួសបទដ�
េពលកំពុងមាអន�រអំេពើជមួ អក្សរសិល្ និងអត�បទព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវបំណិនដូចខាងេ្រ ជមួនឹងសង�តិភា និងភាស័ក�ិសិទ�ិក្រមិខ�ស់។
គំនិត និងព័ត៌មាសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)

ទាេសចក�ីប��បសមេ
់ ហតុផលពីអត�បទ
កំណត់អំពីព័ត៌មាលម�ិតជក់លាេដើម្បគាដល់េសចក�ីប��បពី់ អត�បទ
េ្របកាេធ�ើឲ្យមលក�ណៈទូេ�េដើម្បេធ�ើកាព្យោកា

េ្របភ័ស��តាអត�បទេដើម្បវ�ភាអំពីទំនក់ទំនេហតុ/ផល
េធ�ើកាសន�ិដ�ស��គសា狔េដែផ�កេលើអត�បទបង�ប់
បង �ភាខុសគា រវកា ពរ និងទស្សនេ�កង� អត�បទបង�បជ់ េ្រច
េ្រប�បេធៀ និងេធ�ើឲ្យខុសគ រវលក�ណៈពិេសសៃនអត�បទឲ្យបសុជេ្រ
ី េដែផ�កេលើអត�បទបង�ប់
សេង�បេចញពីែផ�កមួយៃនអត�បទ អត�បទទាំងម និងទានឹងអត�បទ៖
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• គំនិតសំខាន

• សាកណ�

• ព័ត៌មាគា
• ដំេណើរេរឿង
• កម�វត��

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា្រសេដៀគា និងភាខុសគា ក��ងចំេណគំនិត និង្រពឹត�ិកា

វ�ភាអំពីសមាៃនអក្សរសិល្ (ឧ.ដំេណើរេរឿង កាបង �ចរ�កលក�ណៈ កាេរៀបចំេរឿង េរឿងខ�ីៗ)
វ�ភាអំពីវ�ធីសា駼�ស�ក�កាបង �ចរ�កលក�ណៈ

ភាបុិន្របសប និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

វ�ភាអំពីឧបករណ៍អក្សរសិល្ (ឧ.្របសិទ�ភៃនកាេលងពា ភាស��គសាᕸៃនេ្រគចុងចួន)
សាᕸ�រេបៀបែដលគំនិតបង�បន័យ
់ ប៉ះពាដល់អត�ន័យ
វ�ភាអំពីេគាៃនវក្យសបេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទៃផ�ខ�ឹមសា

វ�ភាអំពីឧបករណ៍ភាេសចក�ី (ឧ.ជក់ែស� េដអត់មាប�� ជកា)

វតៃម�លក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទស��គសាᕸ (ឧ.និយមន័យ) និង
ផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
វ�ភាអំពីរេបៀបែដលែផ�កទាំងៃនអត�បទទានឹងអត�បទទា
វ�ភាអំពីរេបៀបែដលសារបស់អក� និពន�្រត�បាេធ�ើឲ្យេចជរូបរេឡើងតារទស្សនវ�ស័ និងរេបៀប
សរេសរ
សា㷬�រេបៀបែដលជេ្រមើទាំងរបស់អ�កនិពន�ប៉ះពាេ�េលើរចនប (ឧ. ប៉ះពាេ�េលើរេបៀប
សរេសរ រូបភា)
វ�ភាេគារបស់អ�កនិពន�ក��ងអត�បទ និងអត�បទេយ

កាប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 អនុែផ�កៃនអត�បទព័ត៌មាប៉េុ ណ�)
េធ�ើកាវ�និច�័យអំពីភាេជឿជករបស់អក� និពន�េដែផ�កេលើអត�បទស��គសា

• េ្របទស្សនទេគាក��ងកាទាអំណះអំណ (ជីវ្របវត� កាពិភា និងភស��តាៃនកាអះឣ)
• វ�ភាអំពីសុពលភាៃនេហតុផល

• កំណត់អំពីជំេនឿខុសៃនតក�វ�ជ (ឧ.សរុបេសចក�ីេដយ្របញប់្)
• វ�ភាអំពីភាពា និងភា្រគប់្រគៃនភស��តា
• វ�ភាពីភារបស់អ�កនិពន�
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ថ�ក់ទ 4 – អំណ MCA-III កម�វធ� បី ង �ញពក្រមិលទ�ផល

មិនបំេពញបា
េពលកំពុងេធ�ើអន�រកម�ជមួ អត�បទអក្សរសា庬 និងព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលេនះ បង �ឲ្យេឃើនូវជំនេដមា និងមាភា្រតឹម្រតតិចតួច។
គំនិត និងព័ត៌មាសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)

រ�លឹកព័ត៌មាពីអត�បទ
េធ�ើកាទាធម�តេដែផ�កេលើអត�បទជក់ែស�
កំណត់អំពីេហតុ ឬផល
កំណត់អំពីេរឿងពិតជក់ែស� និងេយបល់ផ�ល់ខ�េ�ក��ងអត�បទជក់ែស�
េធ�ើកាេ្រប�បេធៀទូេ�េដែផ�កេលើអត�បទជក់ែស�
កំណត់ទីតាសំខានជក់ែស� និងសាសំខាន
កំណត់អំពីលំដប់លំេគៃន្រពឹត�ិកា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

សាពាេ្រប�បេធៀធម�ត
កំណត់ទីតាត្រម�យបរ�បជក់ែស�េដើម្បែស�ងយល់អំពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់អំពីពា និងឃា គន�ឹះ

សាលក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទេគា (ឧ. ការេឈា) និង
ផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
ប��កអ់ ពីំ េគាលបំជក់ែស�របស់អ�កនិពន�េ�ក��ងអត�បទជក់ែស�

កាប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 អនុែផ�កៃនអត�បទព័ត៌មាប៉េុ ណ�)

កំណត់អំពីភស��តាជក់ែស�េ�ក��ងអត�បទ (ឧ.ទំនក់ទំនសមេហតុផលរវ្របេយ និងកថខណ )

បំេពញបាបទដ�បាមួយែផ�ក
េពលកំពុងេធ�ើអន�រកម�ជមួ អត�បទអក្សរសា猜 និងព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវជំន េដយមា និង្រតឹម្រត�វែេ�មាក្រមិត
គំនិត និងព័ត៌មាសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)

េ្របភស��តាអត�បទជក់ែស�ងេដើម្េធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
កំណត់អំពីព័ត៌មាសំខាន់ែដលទានឹងអត�បទ
េធ�ើកាទាេដែផ�កេលើអត�បទ
េរៀបលំដប់លំេដ្រពឹត�ិកាដំេណើរេរឿងេគា ្រពឹត�ិកាពិត និងដំណក់កេ�ក��ងដំេណើរកាមួយ
កំណត់ទីតា ឬផល
កំណត់អំពីេរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ�
េ្របភស��តាពីអត�បទេដើម្បបេង�ើតអត�ន័យ
េធ�ើកាេ្រប�បេធៀធម�តាែផ�កេលើអត�បទច្បោស់ល
ប��កអ់ ំពីគំនិតសំខាន និង្របធាេចញពីែផ�កមួយៃនអត�បទជក់ែស� ឬេចញពីអត�បទជក់ែស�
ទា
កំណត់អំពីធាអក្សរសាជក់ែស�(ឧ.សា毄�ន ទំនស កាបង �ចរ�តលក�ណៈ កា)
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កំណត់អំពីពាអក្សរសា (ឧ.វ�របុរស តួចិត�ឣ្រក)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

កំណត់ពា (ឧ.ពាប�ប្)
កំណត់អំពីពាបង�ប់េគា
េ្របត្រម�យបរ�បេដើម្បែស�ងយល់ពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់ពាបេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទតា

�ី
(ឧ.េ្រ�ពេនះ ជទីប��ប់ េទាជយ៉ង)
សាពាភាេសចកតា
េ្របសំណង់ពាេដើម្បបេង�ើតបាជអត�ន័យ (ពាឫស និងពាគល់)

កំណត់អំពីលក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទេគា (ឧ. កាបរ�យទូេ�) និង
ផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
ប��កអ់ ំពីេគារបស់អ�កនិពន�េ�ក��ងអត�បទ

កាប���លចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 អនុែផ�កៃនអត�បទព័ត៌មាប៉េុ ណ�)
េធ�ើកា

អំពីភាេជឿជករបស់អក� និពន�េដែផ�កេលើអត�បទជក់ែស�ង

• កំណត់ទីតាជក់ែស�េ�កង� អត�បទ

• កំណត់អំពីភស��តាែដលឣចេជឿជក់ (កាពន្យលេដសមេហតុផល)
• សាពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�បង �េរឿងពិត/េយបល់ផ�ល់ខ�

បំេពញបាបទដ�
េពលកំពុងេធ�ើអន�រកម�ជមួ អត�បទអក្សរសិល្ និងព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវជំន ្របកេដភា និង្រតឹម្រត។
គំនិត និងព័ត៌មាសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)

េ្របភស��តាអត�បទច្បោស់លា ស់េដដក្រសងេឣយបា និងេធ�ើេសចក�ីប��ប់េឣយសមេហតផល
កំណត់អំពីព័ត៌មាពាែដលគាដល់េសចក�ីប��បេចញ
់ ពីអត�បទ
េ្របេសចក�ីសរុប េហើយទា
េរៀបលំដប់លំេដ្រពឹត�ិកាដំេណើរេរឿង ្រពឹត�ិកាពិត និងដំណក់កេ�ក��ងដំេណើរកាមួយ

េ្របភស��តាអត�បទេដើម្បែស�ងយល់អំពីទំនក់ទំនេហតុ/ផល
េធ�ើកាសន�ិដ�េដែផ�កេលើអត�បទច្បោស់ល
ែញកភាខុសគា រវេរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ��នក��ងអត�ជក់ែស�
េ្របភស��តាពីអត�បទេដើម្បបង �នូវភា្រតឹម្រតៃនកាបក្រសអត�ន័យ
េ្រប�បេធៀ និងរកភា េដែផ�កេលើអត�បទច្បោស់ល
សេង�បេចញពីែផ�កមួយៃនអត�បទ ឬ អត�បទទា
• គំនិតសំខាន
• សាសំខាន

• ព័ត៌មាគា
• សា礨�ន
• ្របធ

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា
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• ភា្រសេដៀគា និងភាខុសគា ក��ងចំេណគំនិត និង្រពឹត�ិកា

ែញកភាខុសគា ក��ងចំេណធាអក្សរសា (ឧ.សា កាបង �ចរ�តលក�ណៈ កា
េរឿងខ�ីៗ)

ែញកភាខុសគា អំពីវ�ធីសាកង� កាបង �ចរ�តលក�ណៈ (ឧ. សន�ន រូបសម្បត� ចរ�យសម្បត)
កំណត់អត�ន័យេគាអក្សរសា(ឧ. វ�របុរស តួចិត�ឣ្រក)
េ្រប�បេធៀ និងរកភា ៃនកាបង �ពីធាៃនអក្សរសា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

កំណត់អត�ន័យៃនពាអក្សរសា (ឧ.ចុងចួន)
កំណត់អំពីពាេ្រប�បេធៀ
់ េ�នឹងអត�ន័យ
ភាគំនិតបង�បន័យ
េ្របេហតុផល និងភស��តាេដើម្បែស�ងយល់អំពីអត�ន័យៃនពា
ចាៃនពាបេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទតា

កំណត់អំពីពាេសចក�ី (ឧ.ខណៈេពលេន េ�ទីប��ប់ ម្យោវ�ញេទៀត)

េ្របឫសពា (្របវត�ិពា) និងរូបសព�វ�ទ្ (សំណង់ពា) េដើម្បបេង�ើតបាជអត�ន័យៃនពា ឬឃា

វ�ភាអំពីលក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទស��គសា (ឧ. កា) និង
ផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
កំណត់អំពីកាេ្របើ្របទស្សវ�ស័យរបស់អក� និពន� (ទស្សនផ �លខ��ន) និងរេបៀបសរេសរ (ឥរ�យប
ចំេពាអ�ីែដលន ឬគាសរេសរ)
បក្រសេគារបស់អ�កនិពន�ក��ងអត�បទ និងអត�បទទា

កំណត់អំពីឣរម�ណ (បរ�យកផ��វចិត�ៃនអត�បទ)

កំណត់អំពីរចនប (បេច�កេទស និងវ�ធីសារបស់អ�កនិពន�ចំេពាអត�ន័យ—ឧ.ជេ្រមើពា
សំណង់្របេយ កាេ្របើ្របពា កាបេ��ញេយបល)

កាប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 អនុែផ�កៃនអត�បទព័ត៌មាប៉េុ ណ�)
វ�ភាអំពីភាេជឿជករបស់អក� និពន�េដែផ�កេលើ្របភែដលបាេ្របើ្រប

កំណត់អំពីវ�ធីសាក�ងកា
(ឧ.សទិសភា ព័ត៌មា និងឧទា)
សា់ពីពា និងភា្រគប់្រគៃនភស��តា
សា់ពីសុពលៃនេហតុផល

សាពីជំេនឿខុសតា�វ� ជក់ែស� (ឧ.ផ�ត់គំនិតសងម� )

សា់រេបៀបែដលព័ត៌មាែដលឣេជឿជកបា្រត�បាបង �េ�ក��ងអត�បទ (ឧ. បទសមាជមួ
អ�កជំន កា្រសាវបច��ប្បន)
សាពីភាអ�កនិពន�

េលើសពីបទដ�
េពលកំពុងេធ�ើអន�រកម�ជមួ អត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវជំន ្របកេដភា និងមារបសិទខ�ស់។
គំនិត និងព័ត៌មាលម�ិតសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)

ទាេសចកប�ី ��បសមេ
់ ហតុផលពីអត�បទអរូបី
កំណត់អំពីព័ត៌មាលម�ិតជក់លាេដើម្បគាដល់េសចក�ីប��បពី់ អត�បទ
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េ្របេសចក�ីសរុប និងទាស��គសា

េ្របភស��តាអត�បទេដើម្បវ�ភា និងសំេយអំពីទំនក់ទំនេហតុ/ផល
េធ�ើកាសន�ិដ�ស��គសាេដែផ�កេលើអត�បទច្បោស់ល
បង �ភាខុសគា រវកា ពរ និងទស្សនេ�កង� អត�បទបង�បជ់ េ្រច
េ្រប�បេធៀ និងេធ�ើឲ្យខុសគ រវលក�ណៈពិេសសៃនអត�បទឲ្យបសុជេ្រ
ី េដែផ�កេលើអត�បទបង�ប់
សេង�បេចញពីែផ�កមួយៃនអត�បទ អត�បទទា និងទានឹងអត�បទ៖
• គំនិតសំខាន

• សាកណ�

• ព័ត៌មាគា
• ដំេណើរេរឿង
• កម�វត��

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា្រសេដៀគា និងភាខុសគា ក��ងចំេណគំនិត និង្រពឹត�ិកា

វ�ភាអំពីសមាៃនអក្សរសិល្ (ឧ. ដំេណើរេរឿង កាបង �ចរ�កលក�ណៈ កាេរៀបចំេរឿង ៃផ�េរឿង)
វ�ភាអំពីវ�ធីសាកង� កាបង �ចរ�កលក�ណៈ

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

វ�ភាអំពីឧបករណ៍អក្សរសិល្ (ឧ. កា្របាជ្របផ��ទុកជមុ)
វ�ភាអំពីកាេ្របើ្របពាេ្រប�បេធៀ
់ ប៉ះពាដល់អត�ន័យ
សារេបៀបែដលគំនិតបង�បន័យ
វ�ភាអំពីេគាៃនវក្យសបេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទៃផ�ខ�ឹមសា

វ�ភាអំពីឧបករណ៍ភាេសចក�ី (ឧ. ជកពិត េដមិនឣ្របែកបា ជក់ែស�)

វតៃម�លក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទស��គសា (ឧ. និយមន័យ) និង
ផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
វ�ភាអំពីរេបៀបែដលសារបស់អក� និពន�្រត�បាេធ�ើឲ្យេចជរូបរេឡើងតារទស្សនវ�ស័ និងរេបៀប
សរេសរ
វ�ភាអំពីេគារបស់អ�កនិពន�ក��ងរង�ង់អត�បទ និងទានឹងអត�បទ

សារេបៀបែដលជេ្រមើទាំងរបស់អ�កនិពន�ប៉ះពាេ�េលើរចនប (ឧ. ប៉ះពាេ�េលើរេបៀប
សរេសរ កាេ្រប�បេធៀយ៉បុិន្របសប ។ល។)
កំណត់អំពីអន�រអំេពើរវឣរម�ណ និងរចនប

កា

ប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 ស្រមាែតសំណុរងំ អត�បទព័ត៌មាបេ៉ុ ណ�)

េធ�ើកាវ�និច�័យអំពីភាគួរឲ្យេជឿជរបស់អ�កនិពន�េដែផ�កេលើអត�បទស��គសា

• េ្របទស្សនទេគាក��ងកាក��ងកា អំណះអំណ (សា កាពិភា និងភ័ស��តាៃនកាអះឣ)
• វ�ភាអំពីសពល
ុ ភាៃនការកេហតុផល

• កំណត់អំពីជំេនឿខុសសមេហតុផលេគា (ឧ. កាេធ�ើឲ្មាលក�ណៈទូេ�េដ្របញប់្រប)
• វ�ភា និងភា
• វ�ភាអំពីបុេរវ�និច�័យរបស់អ�កនិពន�
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ថ�ក់ទ 5 – អំណ MCA-III មេធ្យោបរ�យអំពីក្រមិតៃកាសេ្រមលទ�ផលសិក្

មិនេឆ�ើយតបេ�នឹងបទដ�
េពលកំពុងមាអន�រអំេពើជមួ អក្សរសិល្ និងអត�បទព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវបំណិនដូចខាងេ្រេដគាសង�តិភា និងមាភាសុ្រកឹតិចបំផតុ ។
គំនិត និងព័ត៌មាសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)

រកនឹកព័ត៌មាពីអត�បទ
េធ�ើកាទស្សន៍ទធម�តេដែផ�កេលើអត�បទបង �
កំណត់អំពីេហតុ ឬផលមួយ
កំណត់អំពីកា ពរ ជក់ែស� និងទស្សនេ�ក��ងអត�បទបង �
េធ�ើកាេ្រប�បេធៀជទូេ�េដែផ�កេលើអត�បទបង �
កំណត់ទីតាគំនិតសំខានបង � សាកណ� និងៃផ�េរឿង
កំណត់អំពីលំដប់លំេដេគាៃន្រពឹត�ិកាទាំង

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

សាពាេ្រប�បេធៀធម�ត
កំណត់ទីតាពា្រពលបរ�បទជក់ែស�េដើម្បែស�ងយល់អំពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់អំពីពា និងឃា សំខាន់

សាលក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទេគា (ឧ. ការេឈា) និង
ផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
ប��កអ់ ពីំ េគាជក់ែស�របស់អ�កនិពន�េ�ក��ងអត�បទបង �

កា

ប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 ស្រមាែតសំណុរងំ អត�បទព័ត៌មាបេ៉ុ ណ�)

កំណត់អំពីភ័ស��តាជក់ែស�េ�ក��ងអត�បទ (ឧ. ទំនក់ទំនសមេហតុផលរវ្របេយ និងកថខណ )

េឆ�ើយតបេ�នឹងបទដ�បាេដែផ�ក
េពលកំពុងមាអន�រអំេពើជមួ អក្សរសិល្ និងអត�បទព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវបំណិនដូចខាងេ្រ្របកេដសង�តិភា និងមាភាសុ្រកឹែដលេ�មាក្រមិត
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ�ទី 1, 2, 3)

េ្របភស��តាអត�បទជក់ែស�ងេដើម្េធ�ើេសចក�ីប��ប់េដសមេហតុផល
កំណត់អំពីព័ត៌មាសំខាន់ែដលទានឹងអត�បទ
េធ�ើកាទស្សន៍ទេដែផ�កេលើអត�បទ
េរៀបលំដប់លំេដ្រពឹត�ិកាដំេណើរេរឿងេគា ្រពឹត�ិកាពិត និងជំហាទាំងេ�ក��ងដំេណើរកា
កំណត់ទីតាេហតុ ឬផល
កំណត់អំពីកា ពរ និងទស្សន
�ើ អត�ន័យ
េ្របភ័ស��តាពីអត�បទេដើម្បេធឲ្យម
េធ�ើកាេ្រប�បេធៀធម�តក��ងចំេណលក�ណៈពិេសសៃនអត�បទេដែផ�កេលើអត�បទបង�ប់
ប��កអ់ ំពីគំនិតសំខាន និង្របធាេចញពីែផ�កមួយៃនអត�បទបង � ឬេចញពីអត�បទបង �ញទា

កំណត់អំពីសមាៃនអក្សរសិល្ (ឧ.ដំេណើរេរឿង កាបង �ចរ�កលក�ណៈ កាេរៀបចំេរឿង ៃផ�េរឿង)
កំណត់អំពីកាបង �ចរ�កលក�ណៈជក់ែស�
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កំណត់អំពីពាអក្សរសិល្ (ឧ.តួឯក គូ្របឆា)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

កំណត់អំពីឧបករណ៍អក្សរសិល្ (ឧ.្របសិទ�ភៃនកាព្រងីេសចក�ី)
កំណត់អំពីគំនិតបង�បន័យ
់ េគា
េ្របពា្រពលបរ�បទេដើម្បែស�ងយល់ពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់អំពីនិយមន័យៃនវក្យសបេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទៃផ�ខ�ឹមសា

សា㷬�ពាភាេសចកប�ី ទដ� (ឧ.្រសេដៀគា េនះែដឬ បែន�មពីេលើេនះេទៀត េ្រពីេនះ)
េ្របរចនសម�័ន�ពាេដើម្បបេង�ើតបាជអត�ន័យ (ពាស្រមាបែន�ម និងពាឫស)

កំណត់អំពីលក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទេគា (ឧ.កាបរ�យទូេ�) និង
ផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
ប��កអ់ ំពីេគាេគារបស់អ�កនិពន�េ�ក��ងរង�ង់អត�បទ

កា

ប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 ស្រមាែតសំណុរងំ អត�បទព័ត៌មាបេ៉ុ ណ�)

េធ�ើកា
•

•
•

អំពីភាគួរឲ្យេជឿជរបស់អ�កនិពន�េដែផ�កេលើអត�បទបង �ញ

កំណត់ទីតាអំណះអំណជក់ែស�េ�ក��ងរង�ង់អត�បទ

កំណត់អំពីភ័ស��តាែដលគួរឲ្យេជឿជ (កាពន្យលេដសមេហតុផល)
សា径�រេបៀបែដលអ�កនិពន�បង �កា រព/ទស្សន

េឆ�ើយតបេ�នឹងបទដ�

េពលកំពុងមាអន�រអំេពើជមួអក្សរសិល្ និងអត�បទព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវបំណិនដូចខាងេ្រ្របកេដសង�តិភា និងមាភាសុ្រកឹ។
គំនិត និងព័ត៌មាសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)
េ្របភ័ស��តាអត�បទបង�បេដើម្ប
់ ដក្រសង្របកេដភាសុ្រកឹ និងេធ�ើកាសន�ិដ�សមេហតុផល
កំណត់អំពីព័ត៌មាពាទាំងែដលគាដល់េសចក�ីសន�ិដ�េចញពីអត�បទ
េ្របកាេធ�ើឲ្យមលក�ណៈទូេ� និងេធ�ើកាទស្សន៍ទ
េរៀបលំដប់លំេដ្រពឹត�ិកាដំេណើរេរឿង ្រពឹត�ិកាពិត និង/ឬជំហាទាំងេ�ក��ងដំេណើរកា

េ្របភ័ស��តាអត�បទេដើម្បែស�ងយល់អំពីទំនក់ទំនេហតុ/ផល
េធ�ើកាសន�ិដ�េដែផ�កេលើអត�បទបង�ប់
បង �ភាខុសគា រវកា ពរ និងទស្សនេ�កង� អត�បទបង �
េ្របភ័ស��តាពីអត�បទេដើម្បបង �នូវភា្រតឹម្រតៃនកាបក្រសអត�ន័យ
េ្រប�បេធៀ និងេធ�ើឲ្យខុសគ រវលក�ណៈពិេសសៃនអត�បទេដែផ�កេលើអត�បទបង�ប់
សេង�បេចញពីែផ�កមួយៃនអត�បទ ឬ អត�បទទា
• ភ័ស��តាៃនអត�បទសំខាន (បង � ឬបង�ប)់
• គំនិតសំខាន

• សាកណ�

• ព័ត៌មាគា
• ដំេណើរេរឿង
• កម�វត��

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា
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• ភា្រសេដៀគា និងភាខុសគា ក��ងចំេណគំនិត និង្រពឹត�ិកា
បង �ភាខុសគា កង� ចំេណសមាៃនអក្សរសិល្ (ឧ.ដំេណើរេរឿង កាបង �ចរ�កលក�ណៈ កា
េរៀបចំេរឿង ៃផ�េរឿង)

ែញកឲ្យេឃើភាខុសគា អំពីវ�ធីសាក��ងកាបង �ចរ�កលក�ណៈ (ឧ.សន�ន រូបសម្បត� ចរ�យសម្បត)
កំណត់និយមន័យៃនពាអក្សរសិល្ (ឧ.តួឯក គូ្របឆា)
េ្រប�បេធៀ និងេធ�ើឲ្យខុសគ នូវកាបង �អំពីសមាៃនអក្សរសិល្

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

កំណត់និយមន័យឧបករណ៍អក្សរសិល្ (ឧ.្របសិទ�ភៃនកាព្រងីេសចក�ី)
កំណត់អំពីពាេ្រប�បេធៀ
់ េ�នឹងអត�ន័យ
ភាគំនិតបង�បន័យ
េ្របការកេហតុផល និងភ័ស��តាេដើម្បែស�ងយល់អំពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់្របេភៃនវក្យសបេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទៃផ�ខ�ឹមសា

កំណត់អំពីពា និងឃា ភាេសចក�ី (ឧ. ្រពមជមគា េនះែដរ ្រសេពលេនះ ខណៈេពលេនះែដរ)
េនះែដរ)

េ្របនិរុត�ិវ�ទ្ (េដើមកំេណើតពា) និងរូបសព�វ�ទ្ (រចនសម�័ន�ពា) េដើម្បបេង�ើតបាជអត�ន័យៃនពា ឬ
ឃា មួយ
វ�ភាអំពីលក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទស��គសា (ឧ. កា) និង
ផលប៉ះពា瞤របស់វេ�េលើអត�ន័យ
កំណត់អំពីកាេ្របើ្របទស្សវ�ស័យរបស់អក� និពន� (ទស្សនផ �លខ��ន) និងរេបៀបសរេសរ (ឥរ�យប
ចំេពាអ�ីែដលខ��នបាសរេសរ)
បក្រសេគារបស់អ�កនិពន�ក��ងរង�ង់អត�បទ និងទូទាអត�បទ

កំណត់អំពីឣរម�ណ (បរ�យកផ��វចិត�ៃនអត�បទ)

កំណត់អំពីរចនប (បេច�កេទស និងេគាវ�ធរី បស់អ�កនិពន�ចំេពាអត�ន័យ—ឧ. ជេ្រមើពា រចនសម�័ន�
្របេយ កាេ្របើ្របឧបករណ៍ អក្សរសិល្ កាបេ��ញេយបល)

កា

ប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 ស្រមាែតសំណុរងំ អត�បទព័ត៌មាបេ៉ុ ណ�)

វ�ភាអំពីភាគួរឲ្យេជឿជរបស់អ�កនិពន�េដែផ�កេលើ្របភទាំងែដលបាេ្របើ្រប

កំណត់អំពីវ�ធីសាក��ងកា អំណះអំណ (ឧ. សទិសភា ព័ត៌មាឧទា)
សាភាពា និងភា្រគប់្រគៃនភ័ស��តា
សា䛘�ល់សុពលៃនការកេហតុផល

សាជំេនឿខុសសមេហតុផលជក់ែស� (ឧ. តួយ៉)

សារេបៀបែដលព័ត៌មាែដលឣេជឿជកបា្រត�បាបង �េ�ក��ងអត�បទ (ឧ. បទសមាជមួ
អ�កជំន កា្រសាវបច��ប្បន)
សាបុេរវ�និច�័យជក់ែស�របស់អ�កនិពន�

ហួសបទដ�
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េពលកំពុងមាអន�រអំេពើជមួអក្សរសិល្ និងអត�បទព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវបំណិនដូចខាងេ្រ្របកេដសង�តិភា និងមាភាសុ្រកឹក្រមិខ�ស់។
គំនិត និងេសចក�ីលម�ិតសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)

ទាេសចកសន�ិដ�
�ី
សមេហតុផលពីអត�បទអរូបី
វ�ភាអំពីព័ត៌មាពាទា⋤ំង េដើម្បគាកាសន�ិដ�េចញពីអត�បទ
េធ�ើឲ្មាលក�ណៈទូេ� និងេធ�ើកាទស្សន៍ទតាែបបេជឿនេលឿន

េ្របភ័ស��តាអត�បទេដើម្បវ�ភា និងសំេយអំពីទំនក់ទំនេហតុ/ផល
េធ�ើកាសន�ិដ�ស��គសាេដែផ�កេលើអត�បទបង�ប់
បង �ភាខុសគា រវកា ពរ និងទស្សនេ�កង� អត�បទបង�បជ់ េ្រច
េ្រប�បេធៀ និងេធ�ើឲ្យខុសគ រវបុគល� និងគំនិតេដែផ�កេលើអត�បទបង�ប់
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សេង�ប និង/ឬេធ�ើបរ្របេយេចញពីែផ�កមួយៃនអត�បទ អត�បទទា និងទានឹងអត�បទ៖
• ភ័ស��តាៃនអត�បទសំខាន (បង � ឬបង�ប)់
• គំនិតសំខាន

• សាកណ�

• ព័ត៌មាគា
• ដំេណើរេរឿង
• កម�វត��

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា្រសេដៀគា និងភាខុសគា ក��ងចំេណគំនិត និង្រពឹត�ិកា

វ�ភាពីសមាៃនអក្សរសិល្ (ឧ.ដំេណើរេរឿង ទំនស កាបង �ចរ�កលក�ណៈ កាេរៀបចំេរឿង ៃផ�េរឿង)
វ�ភាអំពីវ�ធីសាកង� កាបង �ចរ�កលក�ណៈ

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

វ�ភាអំពីឧបករណ៍អក្សរសិល្ (ឧ.្របសិទ�ភៃនកាព្រងីេសចក�ី)
វ�ភាអំពីកាេ្របើ្របពាេ្រប�បេធៀ
សា鹤�រេបៀបែដលគំនិតបង�បន័យ
់ ប៉ះពាដល់អត�ន័យ
វ�ភាអំពីេគាៃនវក្យសបេច�កេទសេ�ក��ងអត�បទៃផ�ខ�ឹមសា

វ�ភាអំពីឧបករណ៍ភាេសចក�ី (ឧ.េដគា⒨កាសង្ស័ េដយសេហតុផលដូចគា េនះែដរ េដគា⒨
កាសំៃចទុក)

វតៃម�លក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទស��គសា (ឧ. និយមន័យ) និងផល
ប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
វ�ភាអំពីរេបៀបែដលសារបស់អក� និពន�េលចេចញជរូបរេឡើងតារទស្សនវ�ស័ និងរេបៀបសរេសរ
វ�ភាអំពីេគាបំណងរបស់អ�កនិពន�ក��ងរង�ង់អត�បទ និងទានឹងអត�បទ

សា鹤�រេបៀបែដលជេ្រមើទាំងរបស់អ�កនិពន�ប៉ះពាេ�េលើរចនប (ឧ. ប៉ះពាេ�េលើរេបៀប

កា

សរេសរ កាេ្រប�បេធៀយ៉បុិន្របសប ។ល។)
កំណត់អំពីអន�រអំេពើរវឣរម�ណ និងរចនប

ប���លគា នូវចំេណះដឹង និងគំនិត (បទដ�នទ 8 ស្រមាែតសំណុរងំ អត�បទព័ត៌មាបេ៉ុ ណ�)
េធ�ើកាវ�និច�័យអំពីភាគួរឲ្យេជឿជរបស់អ�កនិពន�េដែផ�កេលើអត�បទស��គសា径�

• េ្របទស្សនទេគាក��ងកា អំណះអំណ (សា鹤 កាពិភា⒨ និងភ័ស��តាៃនកាអះឣ)
• វ�ភាអំពីសុពលភាៃនការកេហតុផល

• កំណត់អំពីជំេនឿខុសសមេហតុផលេគា (ឧ.កាេធ�ើឲ្មាលក�ណៈទូេ�េដ្របញប់្រប)
• វ�ភា និងភា꿸ព្រគប់្រគា꿸ន់ៃនភ
• វ�ភាអំពីបុេរវ�និច�័យរបស់អ�កនិពន�
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ថ�ក់ទ 6 – អំណ MCA-III មេធ្យោបរ�យអំពីក្រមិតៃកាសេ្រមលទ�ផលសិក្

មិនេឆ�ើយតបេ�នឹងបទដ�
េពលកំពុងមាអន�រអំេពើជមួអក្សរសាអត�បទព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិលទ�ផលសិក្េនះ បង �ឲ្យេឃើនូវបំណិនដូចខាងេ្រ្របកេដគាសង�តិភា និងមាភាសុ្រកឹតិចបំផតុ ។
គំនិត និងព័ត៌មាសំខាន់ (បទដ�ទី 1, 2, 3)

រកនឹកព័ត៌មាសំខាន់ពីអត�បទ
េធ�ើកាទស្សន៍ទធម�តេដែផ�កេលើអត�បទបង �
កំណត់អំពីេហតុ និងផល
កំណត់អំពីកា ពរ និងទស្សនេ�កង� អត�បទបង �
េធ�ើកាេ្រប�បេធៀកង� ចំេណលក�ណៈពិេសសៃនអត�បទេដែផ�កេលើអត�បទបង �
កំណត់អំពីែខ្សេរឿទូេ�
កំណត់ទីតាគំនិតសំខានបង � សាកណ� និងៃផ�េរឿង
កំណត់អំពីកាេរៀបចំេរឿងេ�ក��ងអត�បទបង �
ទស្សន៍ទការបស់តួអង�េដែផ�កេលើអត�បទបង �

ហត�កម� និងរចនសម�័ន� (បទដ�ទី 4, 5, 6)

សាពាេ្រប�បេធៀធម�ត
េ្របពា្រពលបរ�បទេគាេដើម្បែស�ងយល់អំពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់ទីតាពា និងឃា គន�ឹះ

វ�ភាអំពីលក�ណៈពិេសស ្រទង់្រ និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទេគា (ឧ.កា) និង
ផលប៉ះពារបស់វេ�េលើអត�ន័យ
ប��កអ់ ំពីេគាេគារបស់អ�កនិពន�េ�ក��ងរង�ង់អត�បទ និងទានឹងអត�បទ
កំណត់ពា ក��ងអត�បទមុខវ�ជ

និងគំនិត (មាតបទដ 8 អនុែផ�កអត�បទព័ត៌មា)

កា

( ឧ. កា

កំណត់ភស��តាក់លា

ងែដលសមេហតុផលរវង

និងអត�បទ)
សា់ពីរេបៀបែដលអ�កនិពន�ផ�ល់នូវកា/មតិេយបល

បំេពញតា ែផ�ក
េពលែដលេធអ�ើ ន�រកម�រអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សេ�ក្រមិតលទ�ផលបង�ញពីជំនញដ និងភា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
េ្របើ្របា

• ដក្រសង់យ៉ង្រតឹម្ និងេធ�ើកា
• េធ�ើកា

យស

ចក និងទា
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• កំណត់កា

េហតុ/ផលធម�ត

• កំណត់កា រព និងមតិេយបល
្រពឹត�ិកាបន�បន �ប និងដំណកកាេ�ក��ងដំេណើរកា
បរ�យយអំពីរេបៀបព័ត៌មលម�ិតគាេ�នឹងកា
ត និងកំណត់
ព័ត៌មា
េ្រប�បេធៀ និងភា និងគំនិតេដយែផ�កេលើអត�បទជក់ែស
សេង�បែផ�កមួយៃនអត�បទ ឬអត�បទទា
• ភស��តា
• គំនិតសំខាន
• សា鹤រសំខ
• សា鹤�ន
• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា និងភាា

គំនិត និង្រពឹត�ិកា

ភា��ក��ងចំេណមធា (ឧ. សា鹤�ន ចរ�កលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)

កំណត់ពា (ឧ. កា

ដំេណះ្រ ឈុតចងេ្រកា
ុ
)

ភា និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

កំណត់ឧបករណ៍អក្សរសា径 (ឧ. តួអក្ស ្រគភា)
កំណត់ពីន័យបង�បជ់ េគ
េ្របើពាល់ពីអត�ន័យពា
កំណត់ពា និងភា�បទ
សា栰�ល់ពីពា (ឧ. ជចុងេ្រ ពីមុន បន �ប់មកេទៀ)

េ្របើ្របា
សម�័ និងពាដើម្បីបេង�ើ (ភា និងឫសពា)
កំណត់ពាប និងន័យបង�ប់របស់ពាយទា

កំណត់លក�ណៈពិេសស ទ្រមងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អ បទជេគ (ឧ. និយមន័យ) និងផលប៉ះពា
េលើអត�ន័យ
កំណត់ពីកា ្របា

(គំនិតផ�ល់ខ��) សំដី ( ឣកប្បកិរ�យចំេពា

បា)
ប��កពីេ់ គា របស់អ�កនិពន�ក�ង� និង អត�បទេយ
កំណត់ឣរម�ណ (បរ�យកា

)

កំណត់ពីរចនប (បេច�កេទស និងវ�ធីសា - ឧ. ជេ្រមើសពា
រចនសម�័ន�្របេ េ្របើ្របាក្ស សំេឡង)

កា

េធ�ើកា

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)

• កំណត់ទីតា និងយល់ពីអំណះអំណងក��ងអត�ប
• កំណត់ពីភស��តា

• សា់ពីរេបៀបព័ត៌មាត�្រត�វបា (ឧ. កា

ជំន កា

)

• កំណត់ពីវ�ធីសា្រស�ៃនអំណះអ (ឧ. ភា ព័ត៌មា និងឧទា)
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• សាកា

បំេពញតា
េ�េពលអន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សេ�ក្រមិតលទ�េនះបង �ញពជំនញដូចខាងេ្រកា និង្រតឹម្រត�
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
េ្របើ្របា
• ដក្រសង់េដយ្រតឹម្ និងេធ�ើកា
• វ�ភា�ស
• េធ�ើកា

យស

និងទា

• រ�លឹកពីទំនក់ទំនៃនេហតុ/ផល
• េសចក�ីសន�ិដ�

្រពឹត�ិកា ្រពឹត�ិកា និង/ឬដំណក់កា�កដំេណើរកា លំដបៃន
កា
កំណត់ព័ត៌មា�ិ
ន
េ្រប�បេធៀ និងភា និងគំនិតេដយែផ�កេលើអត�បទច្បោស់
សេង�ប និង/ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីែផ�កអត�បទ អត�បទទា និងអត�បទេយង
• ភស��តា (ជក់ែស� ឬច្បោស់ល)
• គំនិតសំខាន
• សា栰រសំខ

• ព័ត៌មា
• សា栰�ន

• ្របធា

• អត�បទខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា និងភាសគា

និង្រពឹត�ិកា

សា់ពីបទបង�ញសា (ឧ.សា栰�ន ជេមា ចរ�កលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)
វ�ធីសា�ៃនចរ�ត (ឧ.កា ន រូបរ ឥរ�យប)

កំណត់ន័យៃនពា (ឧ.កា
ឈុតចុងេ្រកា)
េ្រប�បេធៀ និងភាា
កំណត់េរឿងខ�ីៗ ឬគំនិតសខាន់ៃនអត�ប
ំ

ភា និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

កំណត់ន័យៃនឧបករណ៍អក្សរសា (ឧ.កា កា និ
រ យយមិនចប់េសច)
ភាយេ�នឹងអត�ន័យ
េ្របើមូលេហត និងភស��តា
សា់ពីទំទា បរ�បទ និងរចនសម�័ន�នំឲ្យមា ឬអត�ន័យពា
កំណត់កា
តា
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កំណត់ពា និងឃា (ឧ.ក��ងករណីេនះ េលើសពីេនះ ស្រមា

)

េ្របើឫសពា (្របវត�ិពា និងរូបសា (រចនសម�័ន�ពា) និងពា ឬឃាបេង�ើត
អត�ន័យ
វ�ភា

វ�ភា ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទែដលស��គស (ឧ.េហតុ និងផល)
និងផលប៉ះពា�ន
វ�ភាបៀបែដលសា និងសំដី
បំណក្រសាបំណងរបស់អ�កនិពន�េ និងអត�បទេយ
កំណត់អន�រកម�រវងឣរម� និងរចនប
សា់ពីរេបៀបេ្រជើសេរ�សរបស់អ�កនិពន�ពីផលប៉ះ (ឧ.ផលប៉ះពា កា

កា

និងគំនិត (មាតបទដ 8 អនុែផ�កអត�បទព័ត៌មា )

។ល។)

វ�ភាដ

វ�ភាអំណះ (ឧ.កា
និទា)
សា鬨�ល់ពីកា និងភា
សា់ពីភាតឹម្រត�វៃន

កំណត់ជំេនឿខុសៃនកត�វ�ជ (ឧ.េគា និង/ឬកា

វ�ភាបៀបព័ត៌មាត�្រត�វបាល់េ�ក��ងអ
�
(ឧ.សិ�តិ សក�ីភា)
វ�ភាការបស់អក� និពន�

េលើសពីបទដ�
េ�េពលអន�រកម�ជមួយអត�បអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ញពីជំនបន�បន �ប់ជមួយក្រមិតខ�សដូចគា និង្របសិទ�ភា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
បក្រសាទាច្បោស់លល�ិតល�ន់៖

• ដក្រសង់ឲបា និងេធ�ើេសចប��ប់េដយសមេហតុផ

• វ�ភា

• បេង�ើតទិដ�ភា និងកា

• យល់ពីទំនក់ទំនងរវងេហ/ផល

• េសចក�ីសន�ិដ�
វ�ភាែដលគាដល់េសចក�ីប��ប់ពីអត
ែញករកភារឿ និងេយបលផ �ល់ខ��នក��អត�បទច្បោស់ល
េ្របើភស��តាត�បទេដើម្បីេធ�ើសកា
េ្រប�បេធៀ និងរកពីភាខុសគា
និង គំនិតនិងគំនិតឲ្បាេដយឣ្រ
េលើអត�បទច្បោលា
េធ�ើសំេយគេដើម្បីទទួលអត�ន័យពីែផ�កៃនអត�បទ អត�បទទាង្រ និងអត�បទេយ៖
• អត�បទសំខាន់បង (ច្បោស់ល ឬជក់ែស�)
• គំនិតចម្ប

• សាݘរសំខ
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• ព័ត៌មា
• សា
• ្របធ

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា ពដូច និងខុសគា ចំេណមគំនិ និង្រពឹត�ិកា

បក្រស និងវយតៃម�ទំនក់ទំេ�វ�ញេ�មកក��ងចេំ ណមធា (ឧ. សា�ﻀន ជេមា
បុគ�លិកលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)
វយតៃម�វ�ធីសាកា ា
និងផលប៉ះពាធាសរសា珸�សេទៀត

ភា្របសប និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

តៃម�កា
(ឧ. េរឿងនិទា កា រនឹកដំេណើរេរឿងេឡើងវ)
ពិពណ៌នពទំនក់ទំនងពា អត�បទ និងរចនសម�័ននំឲមាអត�ន័យៃនពាែដលច្បោស់ល ឬែដល
បា
េ្រប�បេធៀ និងរកភាខុសគា ពាប និងកា និងភា
ែញកឲ្ខុសគា
កមា
វ�ភាបៀបែដលពែដលមា
វយតៃម�កាបេច�កេទសក�ងអត�បទេយតា វ�ភាល�ម្រគប់្រគ និងេគា

វ�ភាអង�ភា (ឧ.ថ�ីេបើ ផ��យេ�វ�ញ ផ��យពីេនះ)

វយតៃមលក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងរៃរចនសម�័ន�អត�បទស�គសា
�
(ឧ.េ្រប�បេធៀ និងផ��យគា )
និងផលប៉ះពា�ន
វយតៃម�េគារបស់អ�កនិពន�ក��ង និងអត�បទេយ
វ�ភា និងរចនប និងអន�រសកម� និងផលប៉ះពា

កា

វយតៃមកា

និង គំនិត (បទដ� 8 មាែតអនុវែផ�កអត�បទប៉េុ ណ�)
សា�ល់របអ�កនិពន�េដយែផ�កេលើអត�បទស��គសា

• េ្របើទស្សនៃនអំណះអំណ (ជីវ្របវត� កិច�ពិភា និងភស��តាកា

)

• វ�ភា

• វ�ភា�វ� (ឧ.កា

ាអំណះអំណ ្របឆា)

• វ�ភាភា និងភា្រគប់្រគា
• វយតៃម�ភាែដលស��គសាᄌ
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ថ�ក់ទ 7 - កម�វធ� បី រ�យក្រមិតលទ�ផអំណ MCA-III

មិនេឆ�ើយតបនឹងបទដ�
េ�េពលអន�រសកម�ជមួអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្េ�ក្រមិតលទ�ផលេនះបងពីជំនញបន�បន�ប់ែដលមិនដគា និងភាលាែដលតិចតួច។
គំនិត និងព័ត៌មាលម�ិតសំខាន (បទដ� 1, 2, 3)

រ�លឹកព័ត៌មាលម�ិតសំខាន់ពីអត�បទ
េធ�ើកា
េលើអត�បទជក់ែស�
កំណត់េហតុ និងផល
កំណត់េរឿងពិត និងេយបលផ �ល់ខ��កង� អត�បទជក់ែស�
េ្រប�បេធៀក��ងចំេណលក�ណៈពិេសសៃនអត�បទេដែផ�កេលើអត�បទជក់ែស�
កំណត់ពីសា
កំណត់ទីតាគំនិតចម្បងច្បោស់ សាﻀរសំខ និងេរឿងខ�ីៗ
កំណត់កា
សាេដយែផ�កេលអត�បទជក់ែស�

ភា្របសប និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)
សមាេ្រប�បេធៀសា
េ្របើត្រម�យបរ�េគាេដើម្បីយល់ពីអត�ន័ៃនពា䯌
កំណត់ទីតាពា䯌 និង្របេយគគន�

សមា ទ្រមង និងមុខងៃនរចនសម�័ន�អត�បទេគា (ឧ.លំដប់ៃន្រពឹត�ិកា) និង
ផលប៉ះពា�ន
ប��កពី់ េគារបស់អ�កនិពន�ក��ងអត�បទ និងអត�បទេយ
កំណត់ពាក��ងអត�បទតា

កា

ដឹង និងគំនិត (បទដ� 8 មាអនុវអត�បទព័ត៌មា)

កំណត់ភស��តាលាក��ងអត�បទជក់ែស� (ឧ.ទំនក់ទំនងសមេហតុផលរវ្របេយ និង

កថខណ )

កំណត់ពីរេបៀបែដលអក� និពន�បង �េរឿងពិត/េយបល់ផ�ល់ខ�

េឆ�ើយតបេ�នឹងបទដ�បា
េ�េពលមាអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនបន�បន �ប់ជមភាច្បោស់ល និង្រសបគា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
េ្របើ្របាអត�បទជក់ែស�េដើម្បី

• ដក្រសងឲ្្រតឹម្រត និងេធ�ើកា
• បេង�ើតទិដ�ភាទូេ� និងសាⴐ

សមេហតុផល

• កំណត់ទំនក់ទំនងរវងេហ/ផលធម�ត
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• កំណត់េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ�
្រពឹត�ិកា ្រពឹត�ិកា និងដំណក់កាា
ពិពណ៌នពីរេបៀបែដលព័ត៌មា្រត�បាងេសចកប��ប់ពីអត�បទ និងកំណត់
ព័ត៌មាលម�ិតទាេន
េ្រប�បេធៀ និងរកពីភាខុសគា
និង គំនិតនិងគំនិតឲ្បាេដយឣ្រ
េលើអត�បទជកែស�ង
សេង�ប និង/ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីែផ�កៃនអត�បទ ឬអត�បទទា្រស�
• ភស��តាអត�បទជក់ែស�
• គំនិតចម្ប

• សាﻀរសំខ
• សា�ﻀន
• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា ពដូច និងខុសគា

និង្រពឹត�ិកា

ែញកឲ្ខុសគា ចំេណធាអក្សរសា (ឧ.សា�ﻀន ភាផ��យគា កា
កំណត់ពាអក្សរសា (ឧ.េរឿងកំែប�ង េរឿងកំសត់)

េរឿងខ�ីៗ)

ភា និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

កំណត់អង�អក្សរសាࡈ (ឧ.សូរដូច ពាក្យ្)
កំណត់ពាែដលមាបង�ប់
េ្របើត្រម�យបរ�េដើម្បយល់ពីអត�ន័យៃនពា
កំណត់ពាបេច�កេទស និងែញកឲ្ខុសគា ពីពាមិនែមនបេច�កេទសក��ងអត�បទេយតា

កំណត់បទដ�ពាភា (ឧ.ចា ឧទា ផ��យេ�វ�ញ)

េ្របើរចនសម�័ន�ព និងពាមាេ្រចើនេដើម្កសាអត�ន័យ (ពាឬស និងពាគល់)
កំណត់ពាេ្រប�េធៀប និងពាបង�ប់ន័យរបស់ពួកេគ

កំណត់លក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងៃនរចនសម�័នអត�បទេគា (ឧ.និយមន័យ) និងផលប៉ះពា
របស់ពួកេគេលើអត�ន័យ

កំណត់កា �ទស្សនរបស់អ�កនិពន� (ទស្សនផ �ល់ខ��) និង ទឹកៃដ (ឥរ�យបចំេពាអ�ីែដលគា ឬន
បា)
ប��កេ់ គារបស់អ�កនិពន�ក�ង� អត�បទ និងអត�បទេយ

កំណត់ឣរម (បរ�យកសឣរម�ណ៍អត�បទ)

កំណត់ពីរចនប(បេច�កេទស និងវ�ធីសា쪰្រស�របស់អ�កនិពន�ចំេពា (ឧ.កា
រចនសម�័ន�្របេ េ្របើ្របាក្ស សំេឡង)

កា

េធ�ើកា

និងគំនិត (បទដ� 8 ្រគា

ព័ត៌មា

• កំណត់ទីតាពីអំណះអំណងក��ងអ
់
ត
• កំណត់ភស��តា

• សាបៀបៃនព័ត៌មាដលឣទុកចិត�្រត�វបា (ឧ.កា

• កំណត់ពីវ�ធស
ី ា溨្រស�ៃនអំណះអ (ឧ.ភា ព័ត៌មា និងឧទា)
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• សាចក�ីលំេអៀងរបស់អ�កនិព

បំេពញតា
េ�េពលេធអ�ើ ន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ជំនញដូចគា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
េ្របើ្របា

• ដក្រសង់េដយ្រតឹម្ និងេធ�ើេសចក�ីប��ប់េដយសមេហតុផ

• វ�ភា�ស
• េធ�ើកា

និងទា

• រ�លឹកពីទំនក់ទំនងៃនេហត/ផល
• េសចក�ីសន�ិដ�

្រពឹត�ិកា ្រពឹត�ិកា និង/ឬដំណក់កា�កដំេណើរ
កាតាប់ៃនកា
េ្របើ្របាដើម្បីគា
ែញកឲ្យខុសគា ពីគំនិតេយបល់ែដលភា
េ្របើ្របា
េ្រប�បេធៀ និងភា និងគំនិតេដយែផ�កេលើអត�បទច្បោស់
សេង�ប និង/ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីែផ�កអត�បទ ឬអត�បទទា

• ភស��តា (ជក់ែស� ឬច្បោស់ល)
• គំនិតសំខាន
• សា㮴រសំខ

• ព័ត៌មា
• សា
• ្របធ

• អត�បទខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា និងភាា ចំេណមគំនិ និង្រពឹត�ិកា

រកភា�ពីវ�ធីសា䀸្រស�្របា (ឧ.កា ន រូបរ ឥរ�យប)
កំណត់អត�ន័យៃនពា (ឧ.កំែប�ង េរឿងកំសត់)
េ្រប�បេធៀ និងរកភាផ��យគា បទបង�ញៃនធា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

កំណត់អត�ន័យៃនឧបករណ៍អក្សរសា㳠 (ឧ.្របតិមត ពា)
ភា�ប់ន័យេ�នឹងអត
េ្របើ្របា និងភស��តាត្រម�កា
សា䀸�ល់ពីទំទា បរ�បទ និងរចនសម�័ន�នំឲ្យអត�ន័យពាលា ឬែដលបា
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ចាក់ពាកេទសេ�ក��ងអត�បទតា

កំណត់ពា និងឃាា (ឧ.េ្រកា េដយមាភ ា ជលទ�ផ)

េ្របើឫសពា (្របវត�ិពា និងរូបសាㅀ� (រចនសម�័ន�ពា) និងពា ឬឃា
បេង�ើតអត�ន័យ
វ�ភា
កំណត់អត�ន័យគំនិតែដលមា ឬឃា
វ�ភា ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទែដលស��គស (ឧ.េហតុ និងផល)
និងកា
ា
ន ះេ
វ�ភាបៀបែដលសា滠ររបស់អ�កនិពន�្រត�វបា និងសំដី
បក្រសា퐔យពីេគាបំណងរបស់អ�កនិពន�េ�ក��ង និងអត�បទេយ
កំណត់អន�រកម�រវងឣរម� និងរចនប
សា់ពីរេបៀបេ្រជើសេរ�សរបស់អ�កនិពន�ប៉ះពារចនប (ឧ.ប៉ះពា កា

កា

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)
វ�ភាដ

។ល។)

វ�ភាអំណះ (ឧ.កា
និទា)
សា់ពីកា និងភា
សា់ពីសុពលភា
កំណត់ជំេនឿខុសៃនកត�វ�ជ (ឧ.េគា និង/ឬកា

វ�ភាបៀបព័ត៌មាដលឣចេជឿជក់្រត �វបា (ឧ.សិ�តិ សក�ីភា)
វ�ភា

េលើសពីបទដ�
េ�េពលរួមប���លជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សែដលសិ�តេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ញពីជំនញននែដលមា និង្របសិទ�ភា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
បក្រសា

• ដក្រសង់ពីអត�បទឲ្យបាតឹ េហើយេធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• វ�ភគនិមិត�ស��

• សរុបេសចក�ី េហើយទា

• យល់ពីទំនក់ទំនងេហត/ផលែដលស�គ� សា

• េសចក�ីសន�ិដ�
វ�ភា់ព័ន�ពីអត�បទេដើម្បីគា
េ្របើភស��តាត�បទេដើម្បីេធ�ើសំេយគអំពីកា
េ្រប�បេធៀ និងរកភាសិស្ស និងគំនិតយ ងសុីជេ្រ�េដយែផ�កេលើអត�បទច្បោស
េធ�ើសំេយគេដើម្បីទទួលបា អត�បទទា និងអត�បទេយង
• ភស��តាា
• គំនិតសំខាន

(ជក់ែស� ឬច្បោស់ល)

• សា
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• ព័ត៌មា
• សា꙰�ន
• ្របធ

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា䄠

• ភា និងភាា

និង្រពឹត�ិកា

បក្រស និងវយតៃម�ពីទំនក់ទំនងេ�វ�ញេ�មកក��ងចំេណមធា (ឧ.សា꙰�ន ជេមា
ចរ�តលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)
វយតៃម�ពីវ�ធីសា និងកា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

ា

វយតៃម�ពីកា (ឧ.ភា ភា )
បរ�យពីរេបៀបែដលទំនក់ទំនងពា បរ�បទ និងរចនសម�័ននំឲមាអត�ន័យៃនពាែដលបា
បា ឬច្បោស់ល
េ្រប�បេធៀ និងរកភា និងកា
និង្របសិទ�ភា
ែញកឲ្យខុសគា
វ�ភាបៀបៃនគំនិតែដលមា�ប់ន័យប៉ះពា
វយតៃម�ពីកា វ�ភាប់្រគា និង
េគា
វ�ភា (ឧ.ក��ងឱកា ក�ង� សា េ�ក��ងន័យេនះ)

វយតៃម�ពីលក�ណៈពិេស ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទស��គស (ឧ. កា
និងរកភា ) និងកា
ា
វយតៃម�ពេគា និងអត�បទេយ
វ�ភា និងរចនប និងអន�រកម� និងកា
ា

កា

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)

វយតៃម�ពីភា�បទស� �គ

• េ្របើទស្សនៈទាអំណះ (ជីវ្របវត� ពិភា និងភស��តាា )
• វ�ភា

• វ�ភា�វ� (ឧ.កា

ំចំេពា

• វ�ភាភា និងភា្រគប់្រគា

ា ្របឆា )

• វយតៃម�ពីវ�ធីសា
• វយតៃមភាែដលសា径ុំញ
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ថ�ក់ទ 8 – កម�វធ� បី រ�យយក្រមិតលទ� អំណ MCA-III

មិនបំេពញតា
េ�េពលេធ�ើអន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សេ�ក��ងក្រមិតលទ�េនះបង �ពីជំនញននមាមិន និងេដយមា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)

រ�លឹកពីព័ត៌មា់ៗពីអត
េធ�ើកា រទា
កំណត់ពីេហតុ និងផល
កំណត់ពីេរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ��នេ�ក��ងអត�បទជក់ែ
េ្រប�បេធៀបក��ងចំេណមលក�ណៈពិេសសៃនអត�បទែផ�កេលើអត�បទជក់ែ
កំណត់ពីធានសា
កំណត់ទីតា សា
និងេរឿងខ�ីៗ
កំណត់កា
ទា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

សា់ពីពាប�បេធ
េ្របើត្រម�យេ�ក��ងបរ�បទេគា
កំណត់ទីតា និងឃា

សា់ពីលក�ណៈពិេ ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទេ (ឧ. កា) និងកា
េលើអត�ន័យ
ប��ក់ពីេគា របស់អ�កនិពន�េ�ក�ង� អត�បទ និងអត�បទេយ
កំណត់ពា េ�ក��ងអត�បទតា

កា

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)

កំណត់ភស��តាក់លា (ឧ. ទំនក់ទំនងសមេហតុផលរវង្របេយគថខណ )
កំណត់ពីវ�ធីែដលអក� និពន�បង �ញពីេរឿងពិ/េយបល់ផ�ល់ខ�

បំេពញតា
េ�េពលរួមប���លជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សែដលសិ�តេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ញពីជំនញ មា និង្រតឹម្រត�វែដលបា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
េ្របើភស��តាត�បទជក់ែស�ងេដើ

• ដក្រសង់ឲ្យបាតឹ និងេធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• សរុបេសចក�ី េហើយទា

• កំណត់ពីទនំ ក់ទំនងេហត/ផលធម�ត

• កំណត់េរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ�
្រពឹត�ិកា ្រពឹត�ិកា និងដំណក់កាបន� បន�ប់ក��ងដំេណើរកា
បរ�យយពីរេបៀបែដលព័ត៌មា េហើយកំណត់ព័ត៌មា
លម�ិតទា
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េ្រប�បេធៀ និងរកភា និងគំនិតែផ�កេលើអត�បទជក់ែស�
សេង�ប និង/ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីែផ�កៃនអត�បទ ឬអត�បទទា
• ភស��តា
• គំនិតសំខាន
• សា

• សា鰐�ន
• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា និងភាា

និង្រពឹត�ិកា

ែញកកងច
� ំេណមធា (ឧ.សា䒌�ន ភា កា

ា

កា

េរឿងខ�ីៗ)

កំណត់ពា (ឧ.កំណព ចុងចួន វ�រកថ)

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

កំណត់អង�អក្សរសា (ឧ.ន័យ្រតង និងន័យេធៀប)
កំណត់គំនិតែដលមា
េ្របើត្រម�យេ�ក��ងបរ�បទេដើម្បីយល់ពីអត�ន័យ
កំណត់ពា និងែញកពីពា
សមាា

(ឧ.ទាង្រ ជចុងេ្រ ម្យោ៉ងវ�ញេទ)

េ្របើសំណង់ពា និងពាដើម្បីបេង�ើ (ពា និងពា)
កំណត់ពាប និងពាបង�បយ

កំណត់លក�ណៈពិេសេសទ្រមង និងមុខង ៃនរចនសម�័ន�អត�បទេគ (ឧ. អត�ន័យ) និងផលប៉ះពា
េលើអត�ន័យ
កំណត់ទស្សនៈទា
(ទស្សនៈផ�ល់ខ�) និងសំដី (ឥរ�យបថចំេពា ឬគា)
ប��ក់េគា និងអត�បទេយ
កំណត់ពីឣរម�ណ (បរ�យកា

)

កំណត់ពីរចនប (វ�ធីសា និងមេធ្យោបាយក��ងកា
កា

កា

ឧ.ជំេរ�សពា សំណង់្របេយ

បា សំេឡង)

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)
វ�និច�យអំពីភាជឿជក់របស់អ�កនិពន�ែផ�កេលើអត�បទជក់ែ
• កំណត់ទីតា និងែស�ងយល់ពីអំណះអំណងេ�ក��ងអត�ប
• កំណត់ភស��តា

• សា់ពីរេបៀបព័ត៌មាដលឣចេជឿជក់្រត �វបា (ឧ.កា

អ�កជំន កា

• កំណត់ពីវ�ធស
ី ា (ឧ.ភា ព័ត៌មា និងឧទា)

រ)

• សា់ពីភា

បំេពញបា
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េ�េពលអន�រកម�ជមួយអក្សរសា និងអត�បទព័ត៌មា សិស្សែដលស�ិតេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេ បង �ញពីជំនញននេដយមា នលក� និង្រតម្រត�វ
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
េ្របើភស��តាអន ត�បទច្បោស់លា

• ដក្រសង់ឲ្យបាតឹ និងេធ�ើេសចក�ីប��ប់ែដលសមេហតុផល
• វ�ភា�ស

• សរុបេសចក�ី េហើយទា

• រ�លឹកពីទំនក់ទំនងេហត/ផល

• េសចក�ីសន�ិដ�
្រពឹត�ិកា ្រពឹត�ិកា និងដំណក់កាលំដប
ៃនកា
េ្របើព័ត៌មាា/ែដលពា
ែញកេរឿងពិតពីេយបល់ផ�ល់ខ��នេ�ក��ងអត�បទច្បោស់លា
េ្របើភស��តាអត�បទេដើម្បីវ�និច�័យពីកា
េ្រប�បេធៀ និងរកភា និងគំនិតនឹងគំនិតែផ�កេលើអត�បទច្បោស់ល
សេង�ប និង/ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីែផ�កៃនអត�បទ ឬអត�បទទា
• ភស��តាា
• គំនិតសំខាន

(ជក់ែស� ឬច្បោស់ល)

• សា

• ព័ត៌មា
• សា
• មុខវ�ជ

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា និងភាា
និង្រពឹត�ិកា
វ�ភា និងទំនក់ទំនងក��ងចំេណមធាក្សរសា ឬកា កែ្របអត�បទជេ

(ឧ.សា鶠�ន ជេមា ចរ�តលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)

រកភា�ពីវ�ធីសា�្របា (ឧ.កា ន រូបរ ឥរ�យប)
កំណត់អត�ន័យៃនពា (កំណព ចុងចួន វ�រកថ)
េ្រប�បេធៀ និងរកភាផ��យគា បទបង�ញៃនធា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

កំណត់អត�ន័យៃនអង�អក្សរសា (ឧ.សំេឡងដូចគា និងភា)
ភា�ប់ន័យេ�នឹងអត
េ្របើ្របា និងភស��តាត្រម�កា
សា់ពីទំទា បរ�បទ និងរចនសម�័ន�នំឲ្យអត�ន័យពាលា ឬែដលបាេ្រគា
ចាក់ពាកេទសេ�ក��ងអត�បទតា

កំណត់ពា និងឃាភាេសចក�ី (ឧ.ពីមុន ថ�ីេបយ
ើ ៉ណក៏េដ ក��ងករណីណមួ)

េ្របើឫសពា (្របវត�ិពា និងរូបសា (រចនសម�័ន�ពា) និងពា ឬឃា
បេង�ើតអត�ន័យ
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វ�ភា
កំណត់អត�ន័យគំនិតែដលមា ឬឃា

វ�ភា ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទែដលស��គស (ឧ. េហតុ និងផល)
និងកា
ា
ន ះេ
វ�ភាបៀបែដល របស់អ�កនិពន�្រត�វបាតារយៈទស្ និងសំដី
បក្រសាបំណងរបស់អ�កនិពន�េ�ក��ង និងអត�បទេយ
កំណត់អន�រកម�រវងឣរម� និងរចនប
សា់ពីរេបៀបេ្រជើសេរ�សរបស់អ�កនិពន�ប៉ះពា (ឧ.ប៉ះពា កា

កា

និងគំនិត (បទដ� 8 មាបទព័ត៌មា)

។ល។)

វ�ភាដ

វ�ភាអំណះ (ឧ. កា
សា់ពីកា និងភា
សា់ពីសុពលភា

និទា)

កំណត់ជំេនឿខុសៃនកត�វ�ជ (ឧ. េគា និង/ឬកា

វ�ភាបៀបព័ត៌មាដលឣចេជឿជក់្រត �វបា (ឧ.សិ�តិ សក�ីភា)
សា់ពី្របសិទ�ភាប���
វ�ភា

េលើសពីបទដ�
េ�េពលរួមប���លជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សែដលសិតេ�ក្រមិតលទ�ផលេនបង �ញពីជំនញននែដលមា និង្របសិទ�ភា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
បក្រសា

• ដក្រសង់យ៉ង្រតឹម្រត�វពីអ េហើយេធ�ើេសចក�ីប��ប់ ែដលសមេហតុផល
• វ�ភា�ស
• េធ�ើកា

និងទាែដលពា

• យល់ពីទំនក់ទំនងេហត/ផលែដលស�គ� សា

• េសចក�ីសន�ិដ�
វ�ភា់ព័ន�ពីអត�បទេដើម្បីគា
សេង�បអត�បទស��គសា យ៉ងមា
េ្របើភស��តាត�បទេដើម្បីេធ�ើសំេយគអំពីកយ
េ្រប�បេធៀ និងរកភាសិស្ស និងគំនិតយ៉ងសុីជេ្រ�េដយែផ�កេលើអត�បទច្បោ
េធ�ើសំេយគេដើម្បីទទួលបា អត�បទទា និងអត�បទេយង
• ភស��តាា
• គំនិតសំខាន

(ជក់ែស� ឬច្បោស់ល)

• សា

• ព័ត៌មាគា
• សា
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• ្របធ

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា និងភាា

និង្រពឹត�ិកា

បក្រស និងវយតៃម�ពីទំនក់ទំនងេ�វ�ញេ�មកក��ងចំេណមធា (ឧ. សា ជេមា
ចរ�តលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)
វយតៃម�ពីវ�ធីសា និងកា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

ា

វយតៃម�កាអង�អក្សរសាអ�កនិពន� (ឧ.កា

ផ��យពីកា រព កា េរឿង

េឡើងវ�ញ)
បរ�យពីរេបៀបែដលទំនក់ទំនងពា បរ�បទ និងរចនសម�័ននំឲមាអត�ន័យៃនពាែដលបា
បា ឬច្បោស់ល
េ្រប�បេធៀ និងរកភា និងកា
និង្របសិទ�ភា
ែញកឲ្យខុសគា
វ�ភាបៀបៃននិតែដលមា
វយតៃម�ពីកា វ�ភា
និងេគា
វ�ភាអង�ភាេសចក�ី (ឧ.ចាដូចគា េ្រប�បេធៀេ�នឹង ថ�ីេបើេរឿងេនះឣចជកា)
វយតៃម�ពីលក�ណៈពេសស ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទស��គស (ឧ.កា
និងរកភា ) និងកា
ា
វ�ភា និងរចនប និងអន�រកម� និងកា
ា
វយតៃម�ពីេគាងរបស់អ�កនិពន�េ�ក��ងអត និងអត�បទេយ
េ្របើ្របាេដើម្បីវ�ភជេ្រមើសរបសអ�កនិពន�

កា

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)

វយតៃម�ពីភា�បទស� �គ

• េ្របើទស្សនៈទាអំណះ (ជីវ្របវត� ពិភា និងភស��តាា )
• វ�ភា

• វ�ភា�វ� (ឧ.កា

ំចំេពា

• វ�ភាភា និងភា្រគប់្រគា

ា ្របឆា )

• វយតៃម�ពីវ�ធីសា
• វយតៃម�ភាែដលសា
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ថ�ក់ទ 10 - កម�វធ� បី រ�យក្រមិតលទ�ផអំណ MCA-III

មិនបំេពញតា
េ�េពលេធ�ើអន�រកម�ជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេបង �ពីជំនញននមាមិន និងេដយមា្រតឹម្រត�វតិចតួ
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)

កំណត់ភស��តាអត�បទែដលបង �យ៉ជក់ែស�េដើម្បីគា
• េសចកប�ី ��ប់ និងកា

• ទំនក់ទំនេហតុ និងផលច្បោស់ល

កំណត់ទីតា ធាសរសច្បោស់លក��ងអត�បទជកែស�ង (ឧ.សា䀸�ន ជេមា កា
ចរ�តលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)
កំណត់ទីតាព័ត៌មាែដលពា/សំខាន់ពអត�បទ
កំណត់ពីេរឿងពិត និងេយបល់ផ�ល់ខ��នេ�ក��ងអត�បទជក់ែ
កំណត់ភស��តាជក់ែស�ក��ងអត�បទ
េ្រប�បេធៀបបុគ�លនិបុគ�ល និង គំនិតនិងគំនិតេដែផ�កេលើអត�បទជក់ែស�
កំណត់ទីតា សា
និងេរឿងខ�ីៗ
ប��កគ់ ំនិតសំខាន់ជក់ែស និងព័ត៌មាគាែដលពិត្របា
កំណត់កាអំណនអត�បទស្រម

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)
កំណត់ផលប៉ះពាពីជេ្រមើសពាេ�េលើអត�ន័យ

កំណត់អង�អក្សរសាមូលដ� (ឧ.តួអង�)
េ្របើបរ�ប និងរចនសម�័ន�េគា លេដើម្បីយល់ពីអត�ន័
សា់ពីពាប�បេធ
កំណត់ទីតា និង្របេយគគន�

សមា់ពីលក�ណៈសំខា ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទេ (ឧ.ប��/ដំេណះ្រ)
និងឥទ�ិពលរបស់ពួកេគមកេលើអត�ន័យ
ប��ក់ពីេគា របស់អ�កនិពន�េ�ក�ង� អត�បទ និងអត�បទេយ
កំណត់ពីពា
កំណត់ពីឣរម�ណ (បរ�យកា

កា

)

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)

កំណត់ភស��តាក់លា (ឧ. ទំនក់ទំនងសមេហតុផលរវង្រប និងកថខណ )
កំណត់ពីជំេនឿខុសៃនតក�វ�ជ (ឧ.មួយណក៏ប/ឬ ទារ�េ)

កំណត់ពីវ�ធីែដលអក� និពន�បង �ញពីេរឿងពិ/េយបល់ផ�ល់ខ�
សមា់ពីវ�ធ្រស�ៃនកា

បំេពញតា
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េ�េពលរួមប���លជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សែដលសិ�តេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ញពីជំនញ មា និង្រតឹម្រត�វែដលបា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
េ្របើភស��តាត�បទជក់ែស�ងេដើម្បី

• េសចកប�ី ��ប់ និងេសចក�ីសន�ិដ�នធម�
• សា់ពីនិមិត�ស��េ
• កា

ចក និងទា

• ទំនក់ទំនងេហត/ផល
្រពឹត�ិកា ្រពឹត�ិកា និងដំណក់កាបន� បន�ប់ក��ងដំេណើរកា
សមា់ពីភា និងខុសគា
ពិពណ៌នពីព័ត៌មាប់ពីអត�បទេដ េហើយកំណត់ពីព័ត៌មា
លម�ិតទា
េ្របើភស��តាត�បទេដើម្បីបេង�ើតនូវអត
េ្រប�បេធៀ និងរកភា និងគំនិតែផ�កេលើអត�បទជក់ែស�
សេង�ប និង/ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីែផ�កៃនអត�បទ ឬអត�បទទា

(ជក់ែស� ឬច្បោស់ល)

• ភស��តាា
• គំនិតសំខាន
• សា

• ព័ត៌មា
• សា
• មុខវ�ជ

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា និងភាា

និង្រពឹត�ិកា

កំណត់ពីទនំ ក់ទំនងច្បោស់លា
កា

ា

(ឧ.សា ភា

កា េរឿងខ�ីៗ)

សា់ពីវ�ធីសា ៃនកា

ា

(ឧ.កា ន រូបរ ឥរ�យប)

កំណត់ពា (ឧ.គំនិតសំខាន មូលរូប ចំណុចសំខាន )
កំនត់េរឿងខ�ីៗ ឬគំនិតសំខាន់ៃនអត�ប

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

សមារបសិទ និងឥទ�ិពលទូេ�ៃនជេ្រមើសពា និងរចនបទរបស់អ�កនិពន

កំណត់ពីកា
(ឧ.េសចក�ីអធិប្បោយេ្រប�បេ)
កំណត់គំនិតែដលមា
េ្របើភស��តា ងេដើម្បីយល់ពីជេ្រមើសរបស់អ�ក
សា់ពីរេបៀបែដលទំនក់ទំនង បរ�បទ និងរចនសម�័ន�េធ�ើឲ្យអត�ន័យ្របេសើរេ

សា់ពីពា (ឧ.ជមួយគា បន �ប់ម ពីេនះេ�)
កំណត់ពា និងែញកពីពា

េ្របើឫសពា (្របវត�ិពា និងរូបសា (រចនសម�័ន�ពា) និងពា ឬឃា
បេង�ើតអត�ន័យ
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កំណត់ពាប និងពាបង�ប់

កំណត់លក�ណៈពិេសស ទ្រមង និងមុខងររបស់រចនសម�័ន�អត� (ឧ.កា
និងផលប៉ះពានះេល

)

កំណត់ទស្សនៈទា
(ទស្សនៈផ�ល់ខ�) និងសំដី (ឥរ�យបថចំេពា ឬគា)
ប��ក់ពីេគាាន់របស់អ�កនិពន�ែដលមា និងអត�បទេយ
កំណត់រចនប (បេច�កេទស និងវ�ធីសា—ឧ.កា
្របេយ កា

កា

សំណង់

សំេឡង)

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)

សា់ពីរេបៀបព័ត៌មាដលឣចេជឿជក់្រត�វបា (ឧ.កា
អ�កជំន កា
រ)
េធ�ើកា រពិចាក់របស់អ�កនិពន�ែផ�កេលើអត�បទ

• កំណត់វ�ធីសា (ឧ.កា រពិចា
• កំណត់ភស��តា

តារកា

/ដំេណះ្រសា ្របកបេដយកិត្យោ អ�កនំពា)

• វ�ភា

• កំណត់ជំេនឿខុសៃនកត�វ�ជ (ឧ.ផ្សព�ផ្សោយអំណះអ សា
• សា់ពីភា

បំេពញតា
េ�េពលអន�រកម�ជមួយអក្សរសា និងអត�បទព័ត៌មា សិស្សែដលស�ិតេ�ក��ងក្រមិតលទ�ផលេ បង �ញពីជំនញននេដយមា នលក� និង្រតឹម្រត�
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
េ្របើ្របា
• េសចកប�ី ��ប់និងេសចក�ីសរុប
• វ�ភា�ស

• សរុបេសចក�ី និងទា

• េគា/ផល

្រពឹត�ិកា និង/ឬដំណក់កា�ក
ដំេណើរកាតាលំដបៃនកា
េ្របើ្របា/សំខាន់ៗពីេដើម្បីគា
ែញកេរឿងពិតពីេយបល់ផ�ល់ខ��នេ�ក��ងអត�បទច្បោស់លា
េ្របើភស��តាត�បទេដើម្បីប��ក់ពីការ
េ្រប�បេធៀ និងរកភា និងគំនិតនឹងគំនិតែផ�កេលើអត�បទច្បោស់ល
សេង�ប និង/ឬសេង�បេឡើងវ�ញពីែផ�កអត�បទ ឬអត�បទទា
• ភស��តាា
• គំនិតសំខាន

(ជក់ែស� ឬច្បោស់ល)

• សា惬រសំខ

• ព័ត៌មា
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• សា
• ្របធ

• េរឿងខ�ីៗ

• ្របធា

• ភា និងភាា
និង្រពឹត�ិកា
វ�ភា�វ�ញេ�មកក��ងចំធាសរសា�េ�ក��ង ឬអត�បទែដលមា

កា
(ឧ.សា ជេមា ចរ�តលក�ណៈ កា េរឿងខ�ីៗ)
កំណត់េរឿងខ�ីៗ ឬគំនិតសខាន់របស់អត�ប
ំ
និងវ�ភា រួមមា
អំពីរេបៀបែដលេកើតមា និង្រត�វបា និងកំណត់េដយព័ត៌មា
រកភា�ពីវ�ធីសា�្របា
កំណត់អត�ន័យរបស់ពា (ឧ.គំនិតសំខាន មូលរូប កា
េ្រប�បេធៀ និងរកភាផ��យគា បទបង�ញៃនធា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

បក្រសាក្ និងឃាពលព និងឃា រួមមាកា
អត�ន័យែបបបេច�កេទស ែដលបង�ប់ន័យ និងេ្រប�បេធៀ
ភា�ប់ន័យេ�នឹងអត
វ�ភា ល់ែដលេកើតេឡើងបន�ប និងផលប៉ះពា
និងរចនបទរបស់អ�កនិពន
វយតៃម�ពីកា (ឧ.ចរន�ៃនកា ដឹងខុស្រ
រ
)
េ្របើ្របា និងភស��តាត្រម�កា

វ�ភាបៀបរចនបទប៉ះពា (ឧ.អំពីរេបៀបេ្របើ្របា និងេវហារស
រចនសម�័ន�អត�បទ និងកា ្រកា និងដំសីែដលផ�ល់ក��ងកា បទបង�ញៃនសា េរឿងខ�ីៗ

កា កា
និងអំណះអំណ)
សា់ពីទំទា បរ�បទ និងរចនសម�័ន�នំឲ្យអត�ន័យពាលា ឬែដលបា
ចាក់ពាកេទសេ�ក��ងអត�បទតា

កំណត់ពា និងឃា (ឧ. េដើម្បីភាា
វ�ភា

េ�្រតង់ចំណុចេន

វ�ភា ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសម�័ន�អត�បទែដលស��គស (ឧ.ដំេណើរកា )
និងផលប៉ះពល់ដល់អត�ន័យ
វ�ភាបៀបែដលសា និងសំដី
បក្រសាាន់របស់អ�កនិពន�េ�ក�� និងអត�បទេយ
វ�ភា និងរចនប និងអន�រកម� និងកា
ា
សា់ពីរេបៀបេ្រជើសេរ�សរបស់អ�កនិពន�ពីផលប៉ះេលើរចនប (ឧ.ផលប៉ះពា កា

កា

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)
វ�ភាបៀបព័ត៌មាត�្រត�វបាល់េ�ក�
�
និងអត�បទេយ
វ�ភា�បទស ��
• វ�ភាប��� (ឧ.បន��ំៃនជំេនឿ កា
• វ�ភាភា និងភា្រគប់្រគា

។ល។)

និមិត�រូប)

• វ�ភា�វ�ជ�ែដលស��គ (ឧ.ភា កលល្បិចស្រមា
• វ�ភា
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• វ�ភាភា

េលើសពីបទដ�
េ�េពលរួមប���លជមួយអត�បទអក្សរសា និងព័ត៌មា សិស្សែដលសិ�តេ�ក្រមិតលទ�ផលេបង �ញពីជំនញននែដលមា និង្របសិទ�ភា
គំនិត និងព័ត៌មា (បទដ� 1, 2, 3)
បក្រសា
• េសចកប�ី ��ប់ និងេសចក�ីសរុប
• វ�ភា�ស

• សរុបេសចក�ី និងទា

• កា
/ផល
សេង�បេឡើងវ�ញពីអត�បទែដលស��គសា
វយតៃម�ពីព័ត៌មាា
វ�ភាពីទំនក់ទំនងេរឿងពិ និងេយបល់ផ�ល់ខ��នេ�ក��ងអត�បទច្បោស់លា
េ្របើ្របាា
និងតាផ�ល់េហតុផល
្រតឹម្រតពីកា
េ្រប�បេធៀ និងរកភាសិស្ស និងគំនិតយ៉ងសុីជេ្រ�េដយែផ�កេលើអត�បទច្បោ
េធ�ើសំេយគពីែផ�កអត�ប អត�បទទា និងអត�បទេយងេដើម្បីទទួលបា
• ភស��តាា
• គំនិតសំខាន

(ជក់ែស� ឬច្បោស់ល)

• សា

• ព័ត៌មា
• សា
• ្របធ

• អត�បទខ�ីៗ

• ្របធា
បក្រស និងវយតៃម�ពីទំនក់ទំនងេ�វ�ញេ�មកែដលស��គសា�ញក��ងចំេណមធាេ�

ក�ងអត�បទ ឬទំនក់ទំនងេ�វ�ញេ�មកៃនអត�បទជេ្រ (ឧ.សា ជេមា ចរ�កលក�ណៈ

កា)
វយតៃម�េរឿងខ�ី ឬគំនិតសំខាន់របស់អត�ប និងវ�ភាបចំអត� រួមមា
រេបៀបែដលេកើតមា និង្រត�វបា និងកំណត់េដយព័ត៌មា
វយតៃម�ពីវ�ធីសា និងកា
ា
បក្រស និងពន្យលពីអត�ន័យៃន ពានិងធារសា
េ្រប�បេធៀ និងរកភាផ��យគា
និងកា
និងអង�អក្សរសា

ហត�កម� និងរចនសម�័ន (បទដ� 4, 5, 6)

វយតៃម�េលើ្របសិទ�ភា និងឃា េពលែដលពា និងឃាទាេនះ្រត�វបា
េ្រប�បេធៀ និងភា និងកា
និង្របសិទ�ភ
របស់ពា
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ែញកឲ្យខុសគា
វ�ភាបៀបៃនគំនិតែដលមា�ប់ន័យប៉ះពា
ែញកឲ្យខុសគា�ក��ងចំ អត�ន័យពាបង និងភា ឬឃា
វយតៃម�លទ�ផលជបន�បន និងផលប៉ះពាជកលា និងរចនបរបស់
អ�កនិពន�
វយតៃម�អង�អក្សរសា�ែដលស � (ឧ.្របា និងបួនព្យោង�ៃនក)
វយតៃម�ពីកា វ�ភា
និងេគា
វ�ភាបៀបទំទា បរ�បទ និងរចនសម�័ន�នំឲ្យអត�ន័យពា ឬច្បោលា
េ្របើ្របា និងភស��តាវក្យសព�ស��គស

វ�ភា (ឧ.តុល្យភ និងទល់មុខគា កាទំនកទំនងចំេពា អ�ីទាងអែដល
បា )

វយតៃម�ពីលក�ណៈពិេស ទ្រមង និងមុខងរៃនរចនសមព័ន�អត�បទស��គស (ឧ.កា ជ្របេភ)
និងផលប៉ះពាេលើអត�ន័យ
វយតៃម�ជេ្រម និងេគា និងអត�បទេយ
វ�ភារបសិទ�ភា សា និងអត�ន័យ

កា

និងគំនិត (បទដ� 8 មា)
យល់ពីរេបៀប និងមូលេហតុអពីំ ភស��តាដលេជឿទុកចិត�នអំណះអំណង្រត�វបា
និងអត�បទេយ
វយតៃមកា
ត�បទែដលស�� គស
• វយតៃម�ពីវ�ធីសា慜្រស�ៃនអំណះអំណងែដលប���ះ
• វយតៃម�ភា ពែដល ទង និងភស��តា្រគប្រគា
• វយតៃម�ជំេនឿខុសៃ

កត�វ�ជ (ឧ.មនុស្សសំខា ជំេនឿខុសទនង
ំ )

• វយតៃម�ពីសុពលភា

វយតៃម�ភាែដលសាុំញ
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