ការបរ ិយាយកម្មិតសម្ម្មចបាន
ការវាយតម្មៃសមតថភាពមីម្េសូតាគេិតវ ិទ្យាដដលបានដកដម្ប (MCA-Modified)
គេិតវ ិទ្យា ថ្ននក់ទ្យី 11
កំ ដេសតង់ដារ ឆ្នំ 2007
ការម្គប់ ម្គងម្តសតម្បតិ បតតិការដំ បូង និ ទាឃរដូវឆ្នំ 2014
ការបរ ិយាយកម្មិ តសម្ម្មចបានដដលបានអនុ ម័ត ដែកកកដា ឆ្នំ 2014

Grade 11 Mathematics MCA-Modified--Achievement Level Descriptors_Khmer

ការបរ ិយាយកម្មិតសម្ម្មចបាន គេិតវ ិទ្យា MCA-Modified - ថ្ននក់ទ្យី 11
មិនបំម្ពញតាមសតង់ដារដដលបានដកដម្ប

ថ្ននក់ទ្យី 11

សិសសម្ៅកម្មិតម្នេះសម្ម្មចបានជំ នាញគេិតវ ិទ្យាថ្ននក់មូលដាឋនបំ ផុតមួ យចំនួនដដលបានបង្ហាញម្ៅកនុង

សតង់ដារសម្ម្មចបានដដលបានដកដម្បម្នសតង់ដារសិកាម្នរដឋមីម្េសូតា។ ជំ នាញែៃេះៗដដលបានបង្ហាញអាច
រួមានដូចជា៖
ពិ ជគេិត
ម្ម្បើម្តសតបនាទត់ឈរម្ដើ មបីកំេត់អនុ គមន៍
ទ្យទ្យួ លស្គគល់លីម្េដអ៊ែ រ និងអនុ គមន៍អុិចសបបូេង់ ដសែលម្ដាយម្ម្បើម្កាហ្វ

ពិ ពេ៌នាការបកស្រស្គយ ឬម្កាឡាម្ដាយម្ម្បើពាកែ (ដូ ចជា ខាងម្លើ ខាងម្ម្កាម ខាងម្ឆវង ខាងស្គដ)ំ
ធរេីាម្ត និ ងរង្ហវស់
កំ េត់លកខេៈម្នម្តី ម្កាេសម័ ងស សមបាត ស្គមញ្ញ
ម្ម្បើម្ទ្យឹ សីព
ដ ី តាករ ម្ដើ មបីកំេត់ម្តី ម្កាេម្តឹមម្តូវ
ការវ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងម្បូបាប៊ែី លីម្ត
គេនាមធែមភាគម្នសំេុំទ្យិ នន
ន ័យ
កំ េត់ម្បម្ភទ្យម្ផសងៗម្នការបង្ហាញទ្យិ នន
ន ័ យដូចជាចំ េុចរាយកនុងលំហ្

បំម្ពញតាមសតង់ដារដដលបានដកដម្បមួយដផនក

ថ្ននក់ទ្យី 11

សិសសម្ៅកម្មិតម្នេះសម្ម្មចបានមួ យដផនកជំ នាញគេិតវ ិទ្យាដដលបានបង្ហាញម្ៅកនុងសតង់ដារសម្ម្មចបាន
ដដលបានដកដម្បម្នសតង់ដារសិកាម្នរដឋមីម្េសូតា។ ជំ នាញែៃេះៗដដលបានបង្ហាញអាចរួមានដូ ចជា៖
ពិ ជគេិត
កំ េត់លកខេៈគនៃឹេះែៃេះៗម្នអនុគមន៍លីម្េដអ៊ែរ (ដូចជា ជម្ាល) ម្ដាយម្ម្បើវ ិធី ស្គស្រសតម្កាហ្វ
តាងអនុ គមន៍លីម្េដអ៊ែ រម្ដាយម្ម្បើតារាង ការបរ ិយាយផ្ទទល់ាត់ និមិតស
ត ញ្ញញ និងម្កាហ្វ
ស្គគល់ដំម្

MCA-

េះស្រស្គយម្ៅកនុងម្បព័ នម្ធ នសមី ការលីម្េដអ៊ែ រដដលបានបង្ហាញតាមម្កាហ្វ
1
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ធរេីាម្ត និ ងរង្ហវស់
គេនាម្ផទម្កលា និ ងាឌម្ៅកនុងរូបធរេីាម្តម្ៅម្ពលផដល់ម្ៅកនុងរូបមនត

កំ េត់ម្បដវងម្នម្ជុងម្នម្តីម្កាេ30-60-90 និ ង 45-45-90 ម្ៅម្ពលផដល់ម្ៅកនុងទ្យំ នាក់ទ្យំនងម្តី ម្កាេ
ពិ ម្សស

ជំ នួសម្បដវងម្នម្ជុងម្តី ម្កាេម្ដើមបីពិពេ៌នាសុីនុស កូ សុីនុស និងតង់ សសង់ ម្ៅម្ពលផដល់ម្ៅកនុង
ទ្យំ នាក់ទ្យំនងម្តី ម្កាេាម្ត
ម្ដាេះស្រស្គយចំ ម្

ទ្យពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងតួ ម្លែម្បហាក់ ម្បដហ្ល

ការវ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងម្បូបាប៊ែី លីម្ត
រកម្មដាន និងចម្នាៃេះម្ៅកនុងសំេុំទ្យិននន័យដដលបានម្រៀបតាមលំដាប់ ម្ចដនែ
គេនាម្បូបាប៊ែី លីម្តពិ ម្ស្គធន៍និងម្ទ្យឹ សី ដ

កំ េត់វ ិធីែៃេះដដលអាចនាំឲ្ែម្ចលំសំេុំទ្យិ នន
ន ័យ

បំម្ពញតាមសតង់ដារដដលបានដកដម្ប

ថ្ននក់ទ្យី 11

សិសសម្ៅកម្មិតម្នេះសម្ម្មចបានជំ នាញគេិតវ ិទ្យាដដលបានបង្ហាញម្ៅកនុងសតង់ដារសម្ម្មចបានដដលបាន
ដកដម្បម្នសតង់ដារសិកាម្នរដឋមីម្េសូតា។ ជំ នាញែៃេះៗដដលបានបង្ហាញអាចរួមានដូ ចជា៖
ពិ ជគេិត
គុ េម្ដាយកតាតឯកធា
បូ ក និងដកពហ្ុធា
កំ េត់រម្បៀបដដលការបកស្រស្គយបប េះពាល់មកម្លើទ្យម្មង់ម្កាហ្វិក និ ងនិមិតស
ត ញ្ញញម្នអនុគមន៍
តាង និងម្ដាេះស្រស្គយស្គថនភាពកនុងពិ ភពជាក់ ដសដងនិងស្គថនភាពគេិតវ ិទ្យាពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងលីម្េដអ៊ែរ
និ ងអនុគមន៍អុិចសបបូេង់ ដសែល ម្ដាយម្ម្បើតារាង និងម្កាហ្វ
ធរេីាម្ត និ ងរង្ហវស់
គេនាម្ផទម្កឡាម្នរូបធរេីាម្តម្ៅម្ពលផដល់ជាមួ យរូបមនត
ម្ម្បើលកខេៈម្នពហ្ុម្កាេម្ដើមបីម្ដាេះស្រស្គយបញ្ញ
ា តាមទ្យាៃប់
MCA-

2

ដដលបានដកដម្បសម្ាប់ គេិតវ ិទ្យា ថ្ននក់ទ្យី 11

អនុវតតលកខេៈម្នមុំ ម្ៅកនុងរូបដូ ចជាបនាទប់ស្រសប កាត់ម្ដាយបនាទត់ម្ឈៀង
ការវ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងម្បូបាប៊ែី លីម្ត
បរ ិយាយទ្យសសនទានម្បូបាប៊ែី លីម្តម្ដាយម្ម្បើដាម្កាមដវ បន
កំ េត់ការជួ បគ្ននឬការដែវងគ្ននកនុងដាម្កាមដវ បន

ម្ម្បើ និង និង ឬ ម្ដើ មបីពិពេ៌នាទ្យំ នាក់ទ្យំនងដដលបានបង្ហាញម្ៅកនុងរូបភាព

បំម្ពញលអម្លើសពី សង
ត ់ដារដដលបានដកដម្ប

ថ្ននក់ទ្យី 11

សិសសម្ៅកម្មិតម្នេះសម្ម្មចបានជំ នាញលអម្លើសពី ជំនាញគេិតវ ិទ្យាដដលបានបង្ហាញម្ៅកនុងសតង់ដារ

សម្ម្មចបានដដលបានដកដម្បសម្ាប់សង
ត ់ ដារសិកាម្នរដឋមីម្េសូតា។ ជំ នាញែៃេះៗដដលបានបង្ហាញអាច
រួមានដូចជា៖
ពិ ជគេិត
បម្ងកើតកម្នាមពិ ជគេិតតម្មៃម្បដហ្លសម្ាប់ ពហ្ុធា និ ងអុិចសបបូេង់ផលម្ធៀបវ ិជជាន
ស្គគល់អាស្គំតូតសម្ាប់ ម្កាហ្វម្នអនុគមន៍អុិចសបបូេង់ ដសែល
ធរេីាម្ត និ ងរង្ហវស់
អនុវតតផលម្ធៀបម្តី ម្កាេាម្តម្ដើ មបីរកកូ សុីនុស កូសុីនុស និងតង់ សសង់ម្នមុំ ស្រសួចម្ៅកនុងកនុងម្តី ម្កាេ
ខាងស្គដំ

ផដល់មូលម្ហ្តុដដលែវេះម្ៅកនុងភសតតាងធរេ
ី ាម្ត
ុ
ការវ ិភាគទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងម្បូបាប៊ែី លីម្ត
វ ិភាគ សំេុំទ្យិ នន
ន ័ យម្ដើ មបីកំេត់គំរន
ូ ិងម្ធវើការពិ ចារ
ម្ម្បើដាម្កាមដវ បនម្ដើ មបីពនែល់ស្គថនភាពជាក់ ដសដងពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងការជួបគ្នន ការដែវងគ្នន និ ងការបំ ម្ពញ
ពនែល់អំពីភាពែុ សគ្ននរវាងសហ្សមពនធ និងសម្ហ្តុកមម

MCA-

3
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