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ករែណនាសំ្រមាប់មាតបិត អំពីក្រមិតៃនករអន 

ពីថា� ក់ មេត�យ្យ ដល ់ថា� ក់ទី ៣ 
 ជួយកូនរបស់េលកអ�ក ឲ្យពូែកអាន្រគបក់្រមិតទាងំអស ់

 

ថ� ក់មេត�យ្យ  

មុនករេចះអាន៖  

• ផ�ូរូបភាពជាមយួពក្យ 

• ្របាបត់អួក្សរមូល និងអក្សរេ្រជ�ង បានខ�ះ  

• ស� ល់លក�ណៈខុសគា� រវង េលខ និង អក្សរ  អក្សរ និង ពក្យ  

• ស� ល់អក្សរខ�ះែដលទកទ់ងជាមយួេឈ� ះរបស់ពកួេគ និង សេម�ង  

• ស� ល់ពក្យខ�ះែដលធា� បឮ់ និងពក្យស្រមាបស់� កស��   

(ឧ. ស��  STOP (ឈប)់ 

• េរៀបរបរ់ូបភាពេនក�ុងេសៀវេភេដយលម�តិ 

• េឆ�យសំណួរេផ្សងៗ អំពីេសៀវេភែដលេគអនឮៗ 

• និយាយេរឿង្របាបម់នុស្សេពញវយ័ 

 

ក្រមិត B៖  

• ស� ល់ពក្យជាេ្រចនយ៉ាងរហ័ស 

• េ្របតអួក្សរដំបូងៃនពក្យ ជាមយួនឹងរូបភាព េដម្បែីស�ងយល់អត�នយ័ៃន

ពក្យ  

• ស� ល់ពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្របពីរបី  

• ្រតឡបម់កខងេឆ�ងវញិ េដម្បអីនបនា� តប់នា� ប ់

• ពិភាក្សោ េ្រកយពីបានអនអត�បទ ចចំំណុចសំខន់ៗ ៃនសចេ់រឿងបាន

យ៉ាងលម�តិ 

• ទយទុកមុននូវចុងប�� បៃ់នសចេ់រឿង េដយេយាងេទេលករអន ពី

ខងេដម និងពកក់ណា� ល ៃនសចេ់រឿង 

• ស� ល់សេម�ង និង ភា� បេ់ទនឹងតអួក្សរ 

ក្រមិត A៖ 

• រកេឃញពក្យែដលស� ល់េនក�ុងអត�បទ 

• ចពំក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប ពីរបីពក្យ 

• រកេឃញពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប េនក�ុងអត�បទ 

• ទយដឹងេដយេយាងេទេលពត័ម៌ានេនក�ុងរូបភាព 

• អនពីេឆ�ងេទស� ំ តមបនា� តៃ់នអក្សរសរេសរ 

• ផ�ូពក្យនិយាយមយួម៉ាត ់ជាមយួនឹងពក្យសរេសរមយួពក្យ 

• ចពំត័ម៌ានសំខន់ៗ ៃនសចេ់រឿង 

ក្រមតិ C៖ 

• ស� ល់ពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប ១០ពក្យេឡងេទ េនក�ុងអត�បទ 

• េ្របពក្យែដលធា� បស់� ល់ េដម្បេីធ�ករតភា� ប ់និងែស�ងយល់ពក្យថ�ីៗ 

• េចះេ្របទំនាកទំ់នងរវង ពក្យ សេម�ង ឬ លំនាៃំនអក�រវរិុទ� 

• អនសេឡងវញិេដម្បែីស�ងរកពត័ម៌ាន 

• កតស់មា� ល់ និងេ្របវណ� យុត�េនខងចុង េនេពលអនឮៗ 

• ដឹងពីលំដបៃ់ន្រពឹត�ិករណ៍សម�� េនក�ុងសចេ់រឿង 

• េធ�ករប៉ានស់� នេដយេយាងេលពត័ម៌ានែដលបានដឹងតមរយៈៃនករ

អន 

• យល់អំពីគំនិតេនក�ុងអត�បទែដលទកទ់ងេទនឹងចំណងេជង 

• យល់អត�នយ័ពក្យថ�ីៗពីរបី ប៉ុែន�ងយ្រស�លយល់េនក�ុងអត�បទ 

មាតបិត សូមេមល ក្រមិតៃនករអានេដយខ�ួនឯង របស់កូនេលកអ�ក េនក�ុងរបាយករណ៍ពិន�ុរបស់កូន។ 

ក្រមតិៃនករអនេដយខ�ួនឯង គឺជាក្រមតិែដលេក�ងអចអនបានយ៉ាង្រស�ល េដយគា� នជំនួយពមីនុស្សេពញវយ័។ 

េគលេដស្រមបក់្រមិតៃនករអានេដយខ�នួឯង េទតមក្រមតិថ� ក ់

ក្រមិត    

េគាលេដ េនេពល

ចបថ់ា� កម់េត�យ្យ 
េគាលេដ េនេពល

ចបថ់ា� កទ់ ី១ 

េគាលេដ េនេពល

ចបថ់ា� កទ់ ី២ 
 

េគាលេដ េនេពល

ចបថ់ា� កទ់ ី៣ 
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ថ� ក់ទី ១ 

ក្រមិត D៖ 

• ស� ល់ពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប ២០ពក្យេឡងេទ េនក�ុងអត�បទ 

• អន្របេយាគសេឡងវញិ េដម្បែីកកំហុសៃនករអន 

• េ្របអត�នយ័ និងទ្រមងៃ់នភាស េដម្បែីស�ងយល់ពក្យថ�ីៗ 

• បង� ញពីវណ� យុត�តមរយៈៃនករបង� ក ់េនេពលអន 

• សន�ិដ� ន និងនិយាយ អំពីអរម�ណ៍របស់តអួង� 

• ផ�ល់េយាបល់អំពីអត�បទទងំមូល (ចបេ់ផ�ម តអួង� ចុងប�� ប)់ 

• សេង�បប�� េនក�ុងេរឿងែដលងយយល់ និង និយាយអំពីដំេណាះ្រសយ 

ក្រមិត E៖ 

• េ្របែផ�កខងេផ�ម និងែផ�កខងចុងៃនពក្យ េដម្បែីស�ងយល់ពក្យថ�ីៗ 

• ស� ល់ពក្យសម��  និងពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប ជាេ្រចន យ៉ាងឆាប់

រហ័ស និងេដយ្រស�ល 

• យល់ នឹង និយាយ អំពីលំដបៃ់ន្រពឹត�ិករណ៍សម�� េនក�ុងសចេ់រឿង 

• បង� ញឃា�  អនគា� នទក ់

• កតស់មា� ល់ និងេ្របវណ� យុត� តមរយៈៃន ករបង�ង្់រត�វកែន�ង និងករ

បង� ញពីមេនាសេ�� តនាតមរយៈសេម�ង 

• ទយទុកមុននូវចុងប�� បៃ់នសចេ់រឿង េដយេយាងេទេលករអន ពីខង

េដម និងពកក់ណា� ល ៃនសចេ់រឿង 

• េធ�ទំនាកទំ់នង និងពិភាក្សោ អំពីបទពិេសធនផ៍ា� ល់ខ�ួន េទនឹងសចេ់រឿង 

• និយាយអំពីអរម�ណ៍របស់តអួង� 

• ដឹងថា េរឿង/អត�បទ ្របឌិត (េធ�ឲ្យេជឿ) ឬ មនិែមន្របឌិត (ពិត) 

• អនេដយមនិបាចច់ង�ុល 

ក្រមិត F៖ 

• ស� ល់ពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប ៥០ពក្យេឡងេទ 

• ស� ល់ និង េ្រប ែផ�កៃនពក្យ ពក្យចនួ និងព្យ�� នៈប��ូ លគា�  េដម្បយីល់

ពក្យេនេពលអន 

• េ្របសេម�ងែដលទកទ់ងនឹង ្រសៈ និង ព្យ�� នៈ េដម្បយីល់ពក្យ 

• េ្របលក�ណសម�� ៃនអត�បទ (ចំណងេជង ចំណងេជងៃនវគ� មាតិក) 

• អន ្របេយាគ ឬឃា�  សេឡងវញិ េដម្បែីកត្រម�វខ�ួនឯង ឬេដម្ប ីប�� ក់

ឲ្យច្បោស់លស់ 

• ផ�ល់េសចក�ីសេង�បផា� ល់មាតអំ់ពីអត�បទ េដយមានពត័ម៌ានលម�តិ្រតឹម្រត�វ 

• ស� ល់ និង អន ឃា� ខ�ះ ដូចជា្រក�មៃនពក្យ 

• ទយទុកមុនេដយេយាងេទេល ពត័ម៌ានៃនតអួង� 

• សន�ិដ� នអំពី អរម�ណ៍ និងករជំរុញចិត� របស់តអួង� 

• ដឹងថាេរឿងមាន េដម កណា� ល និងចុងប�� ប ់

ក្រមិត G៖ 

• ស� ល់ពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប ៧៥ ពក្យេឡងេទ បានយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស 

និងេដយស�័យ្របវត� 

• េ្រប អក្សរប��ូ លគា�  (ដូចជា sl, sn, fr) និង អក្សរពីរែដលមានសេម�ងែត

មយួ  (ដូចជា sh, th,wh) េដម្បែីស�ងយល់ពក្យថ�ី 

 

 

• រកេមលចំណុចៃនករពិតេនក�ុងអត�បទពត័ម៌ាន 

• ដឹងេនេពលណា្រត�វករពត័ម៌ានបែន�ម េដម្បឲី្យយល់អត�បទ 

• តមដន និងពិភាក្សោ ្រពឹត�ិករណ៍ជាេ្រចនេនក�ុងសចេ់រឿង 

• បង� ញករេផា� ត្រតឹម្រត�វេទេលពក្យក�ុង្របេយាគ 

• គា្ំរទដល់ករទយទុកជាមុនេដយសំអងេលភស�ុតងពីអត�បទ ឬ 

ចំេណះដឹងពីមុន 

• េចះភា� បទំ់នាកទំ់នងរវង អត�បទ/្របធានបទ ែដល្រសេដៀងគា�  

• បង� ញពី មូលេហតុ និង លទ�ផល ដូចបានប�� កេ់នក�ុងអត�បទ 

• េ្រប និង បក្រសយ ពត័ម៌ានពីរូបភាព េដម្បផី�ល់នូវអត�នយ័ 

ក្រមិត H៖ 

• ស� ល់ពក្យែដេគឧស្សោហ៍េ្រប ១០០ពក្យេឡងេទ េនក�ុងអត�បទ 

យ៉ាងឆាបរ់ហ័ស និង េដយស�័យ្របវត� 

• បង� ញពីភាពងយ្រស�យក�ុងករែស�ងយល់នូវពក្យថ�ីៗ-បំែបកពក្យ េ្រប
អត�នយ័ 

• េ្របបរបិទ និងរបូភាព េដម្បែីស�ងយល់ពីអត�នយ័ៃនពក្យថ�ីៗ 

• កតស់មា� ល់ រកេមល និងពិភាក្សោពត័ម៌ានសំខន ់ស្រមាបក់រយល់ដឹង 

• សេង�បេរឿងែដលមាន្រពឹត�ិករជាេ្រចន 

• េ្រប ភាស ទ្រមង ់និងអត�នយ័ េដម្បជីយួ ដល់ករអនយ៉ាងស� ត ់និង

ករយល់ឃា�  

• ស� ល់ពត័ម៌ានថ�ី េហយតភា� បេ់ទនឹងចំេណះដឹងពីមុន 

• បង� ញពីចំេណះដឹងថ�ីៗតមរយៈករអន 

• យល់្រសប ឬមនិយល់្រសប ជាមយួគំនិតេនក�ុងអត�បទ 

• េ្រប ចំណងេជង និង ចំណងេជងៃនវគ� េដម្បរីកពត័ម៌ាន 

ក្រមតិ I៖ 

• ស� ល់ពក្យែដេគឧស្សោហ៍េ្រប ១៥០ពក្យេឡងេទ េនក�ុងអត�បទ 

យ៉ាងឆាបរ់ហ័ស និង េដយស�័យ្របវត� 

• តភា� បព់ក្យែដលមាននយ័ដូចគា�  ឬេស�ែតដូចគា�  េដម្បយីល់អត�នយ័េន

ក�ុងអត�បទ 

• ច ំពត័ម៌ាន ឬ្រពឹត�ិករណ៍ែដលមានជាបន�បនា� ប ់េដម្បជីយួ ឲ្យយល់ ចុង

ប�� បៃ់នសចេ់រឿង 

• អចយល់បានពក្យភាគេ្រចនេនក�ុងអត�បទ យ៉ាងឆាបរ់ហ័ស និងេដយ

ស�័យ្របវត� 

• អនេដយឯករជ្យ តមេល្ប�នែដលសមរម្យ 

• ពិភាក្សោពីទំនាកទំ់នងរវង អត�បទ និង ខ�ួនឯងផា� ល់  

• េធ� និងពិភាក្សោ ទំនាកទំ់នងរវង អត�បទ និងបទពិេសធនរ៍បស់អ�កអន 

មុនេពល េ្រកយេពល និង េនេពលអនចប ់

• បង� ញពីមូលេហតុៃនករសន�ិដ� ន ជាមយួនឹងភស�ុតងពីអត�បទ 

• យល់្រសប ឬមនិយល់្រសប ជាមយួគំនិតេផ្សងៗេនក�ុងអត�បទ 
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ថ� ក់ទី ២ 

ក្រមិត J៖  

• អនបានរអិល បន�យេល្ប�នេដម្បែីស�ងយល់ពក្យថ�ីៗ បនា� បម់កចប់

េផ�មអនយ៉ាងរអិលេឡងវញិ 

• េ្របចំណងេជងៃនវគ�នីមយួៗ េដម្បទីស្សនទ៍យ សចេ់រឿង - យល់ពី

ប��  និងដំេណាះ្រសយ ៃនសចេ់រឿង  

• ទស្សនទ៍យអំពីតអួង�េដយ េយាងេទេលចរតិលក�ណៈ 

• េធ�ទំនាកទំ់នងរវង អត�បទ និងអត�បទេផ្សងៗេទៀត ែដលបានអន  

• សន�ិដ� នពីអរម�ណ៍របស់តអួង� តមរយៈៃនករអនករសន�នារបស់

ពកួេគ  

• សន�ិដ� នពីមូលេហតុៃនប��  ឬលទ�ផល េនក�ុងេរឿង្របឌិត និង េរឿង

ពិត  

• ទយពីមូលេហតុែដលអចេធ�ឲ្យតអួង�មានចរកិខុសពីេនះ 

• យល់្របេយាគែវងៗ ែដលមាន១០ពក្យេឡងេទ 

ក្រមិត K/L៖ 

• ែស�ងយល់ពក្យ េដយេ្របែផ�កៃនពក្យ បុព�បទ (ដូចជា pre, un, dis, 

re) ែផ�កខងេ្រកយ (ដូចជា ed, ing) 

• យល់ពក្យពិពណ៌នាែដលែវងៗ 

 

 

• កតស់មា� ល់ និងេ្រប ្រកហ�ិក ដូចជា ស� ក ឌីយ៉ា្រកម ែផនទីតរង និង 

ករពន្យល់ខងេ្រកម 

• យល់្របេយាគែវងៗ (១៥ ពក្យេឡងេទ) 

• ច ំតអួង� និង ្រពឹត�ិករណ៍ តមរយៈៃនករអនអត�បទែវងៗ ែដលបាន

អនជាេ្រចនៃថ�មកេហយ (ឧ. េសៀវេភមានវគ�េ្រចន/chapter books) 

• ែកកំហុសែដលបណា� លឲ្យបាតប់ងអ់ត�នយ័ េដយខ�ួនឯង 

• ដឹងពីគំនិតសំខន់ៗ េនក�ុងអត�បទ  

• សេង�បគំនិតេយាបល់ពីអត�បទ េហយដឹងថាវមានជាបទ់កទ់ងគា� រេបៀប

ណា 

• អនេដយស� ត់ៗ  េដយេល្ប�នេលឿនល�ម 

• បង� ញករទយទុកជាមុនែដលសមេហតុផល េដយេ្រប 

ភស�ុតង 

• សន�ិដ� នពី មូលេហតុ និង លទ�ផល តមករអន អំពី តអួង� និង្រពឹត�ិ
ករណ៍េផ្សងៗ 

• សន�ិដ� នអំពីអរម�ណ៍របស់តអួង� េដយេ្របភស�ុតងេនក�ុងអត�បទ 

• កតស់មា� ល់ពីែបបបទៃនករសរេសររបស់អ�កនិពន� េ្រកយពីបានអន

េសៀវេភមយួចំននួ េដយអ�កនិពន�ែតមយួ 

ថ� ក់ទី ៣ 

ក្រមិត M៖ 

• យល់ដឹងពក្យែដលមាន ២ ឬ ៣ ព្យោង� និងពក្យពិពណ៌នាែដលែវងៗ 

• តភា� បព់ក្យែដលមាននយ័ដូចគា�  ឬ្របែហលគា�   េដម្បជីយួ ឲ្យយល់ពីអត�

បទ 

• ចបេ់ផ�មកតស់មា� ល់ពក្យ ថ�ី និងគរួឲ្យចបអ់រម�ណ៍ េហយេ្របពក្យ

ទងំេនាះជាញឹកញាបេ់នក�ុង ករនិយាយស�ី ឬ ករសរេសរ 

• ពិភាក្សោ និងបក្រសយ េលសពីពត័ម៌ានេនក�ុងអត�បទ 

• យល់្របេយាគែវងៗ (១៥ ពក្យេឡងេទ) ែដលមាន នាម កិរយិាស័ព� 

និងគុណនាម ជាេ្រចន 

• ពិនិត្យេមលករយល់ដឹងជាបន� ឬែស�ងរកពត័ម៌ាន េនេពលអន 

• េ្រប្របភពពត័ម៌ានេផ្សងៗ េដម្បជីួយ ដល់ករអនស� តជំ់នាញ 

• បង� ញពីករយល់ដឹងអំពីវណ� យុត� េហយអនករសន�នាជាមយួនឹង

មេនាសេ�� តនា 

• េធ�ករតភា� បរ់វង អត�បទ និងអត�បទេផ្សងៗេទៀត ែដលបានអន 

• ែវកែញកភាពខុសគា� រវង ពត័ម៌ានែដលធា� បដឹ់ង និង ពត័ម៌ានថ�ី 

• បង� ញពីករផា� ស់ប�ូរទស្សនៈ តម្រពឹត�ិករណ៍េនក�ុងេរឿងែដលបាន

លត្រតដង 

 

ក្រមិត N៖ 

• ែស�ងយល់ពក្យែដលមាន ២ ឬ ៣ ព្យោង� និងពក្យពិពណ៌នាែដលែវងៗ 

• តភា� បព់ក្យែដលមាននយ័ដូចគា�  ឬេស�ែតដូចគា�  េដម្បជីយួ ឲ្យយល់ពីអត�

បទ 

• ចបេ់ផ�មកតស់មា� ល់ពក្យ ថ�ី និងគរួឲ្យចបអ់រម�ណ៍ េហយេ្របពក្យទងំ

េនាះជាញឹកញាបេ់នក�ុងករនិយាយស�ី ឬ ករសរេសរ 

• ពិភាក្សោ និងបក្រសយ េលសពីពត័ម៌ានេនក�ុងអត�បទ 

• យល់្របេយាគែវងៗ (១៥ ពក្យេឡងេទ) ែដលមាន នាម កិរយិាស័ព� និង

គុណនាម ជាេ្រចន 

• ពិនិត្យេមលករយល់ដឹងជាបន� ឬែស�ងរកពត័ម៌ាន េនេពលអន 

• េ្រប្របភពពត័ម៌ានជាេ្រចនេដម្បជីួយ ដល់ករអនស� តជំ់នាញ 

• បង� ញពីករយល់ដឹងអំពីវណ� យុត� េហយអនករសន�នាជាមយួនឹងមេនា

សេ�� តនា 

• េធ�ករតភា� បរ់វង អត�បទ និងអត�បទេផ្សងៗេទៀត ែដលបានអន 

• ែវកែញកភាពខុសគា� រវង ពត័ម៌ានែដលធា� បដឹ់ង និង ពត័ម៌ានថ�ី 

• បង� ញពីករផា� ស់ប�ូរទស្សនៈ តម្រពឹត�ិករណ៍េនក�ុងេរឿងែដលបានលត

្រតដង 

• េធ�តម និងចនូំវ្រពឹត�ិករណ៍ជាបន�បនា� ប ់និង ប��  និងដំេណាះ្រសយ 

ក�ុងអត�បទែវងៗ េដម្បយីល់ពីចុងប�� បៃ់នសចេ់រឿង 

• េធ�ករតភា� បរ់វង អត�បទ និងអត�បទេផ្សងៗេទៀត ែដលបានអន ឬបាន

ឮ េហយបង� ញតមរយៈៃនករសរេសរ 
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ក្រមិត O៖ 

• យល់នយ័លកកំ់បាងំ (នយ័ទីពីរ) របស់ពក្យ (ឧ. «ផ�ះ» ជាកែន�ងកក់

េក�  និងសុខ្រស�ល) 

• ែស�ងយល់ពក្យពិបាកៗ េដយេ្របចំេណះដឹងពីមនុ 

• យល់អត�បទែដលមានេ្រចនបនា� តេ់នេលទំពរ័  

• បេង�តសំណួរ និងរះិរកចេម�យ េនេពលអន 

• រកពត័ម៌ាន េដយេ្របអ�ីៗ ដូចជា៖ របូភាព ែផនទី ្រកហ�ិក ករ

ពន្យល់ និងតរង ៃន មាតិក តរងេរៀបេរៀងតមអក្សរ សនា� នុ

្រកម និង ចំណងេជងៃនវគ� 

• សេង�បេរឿងែវងៗជាងមនុ ែដលមានេ្រចនែខ្ស តមរយៈករនិយាយ 

ឬករសរេសរ 

• េ្របទ្រមងអ់ត�បទេដម្បទីយពីលទ�ផលៃនេរឿងនិទន 

• េធ�ករទយទុកជាេ្រចន េដយេយាងេទេលចំេណះដឹងពីមនុ 

ចំេណះដឹងៃនសចេ់រឿង និងចំេណះដឹងពីអត�បទ  

• តមដនតួអង�េ្រចនេនក�ុងសចេ់រឿង 

• សន�ិដ� នពីមលូេហតុៃនប��  ឬលទ�ផល ក�ុងេរឿង្របឌិត និង េរឿង

ពិត 

 

 

ករចូលចិត�អានរបសក់ូនេលកអ�ក ជាមយួនឹង
េលកអ�ក។ 

• េធ�ឲ្យករអនេទជាសកម�ភាពសប្បោយរកីរយរបស់្រក�ម្រគ�សរ  

• គិតពកី្រមតិ និងចណំាបអ់រម�ណ៍របស់កូន េនេពលេលកអ�កេ្រជសេរ ស

េសៀវេភ  

• សហករជាមយួ្រគ�។ យកលិខិតផ្សព�ផ្សោយេនះេទជាមយួ េនេពល្របជុំ

ជាមយួមាតបតិរបស់េលកអ�ក។  

• ជួយ ឲ្យកូនរបស់េលកអ�កេទេរៀនឲ្យទនេ់ពលេវលជាេរៀងរល់ៃថ�។ 
្រគ�បេ្រង�នអនេនេពល្រពកឹ។ 

 

េដម្ប្ីរជាបពីគនំិតល�ៗក�ុងករជួយ កូនេលកអ�កឲ្យ

អនបានតមក្រមតិថា� ក ់េនេពលចូលេរៀនថា� កទ់ ី៤ 

សូមេមលវុបិៃស  Readby4th.org.  


