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ករែស្វងយល់អំពីគណិត

វទិយជមយួកូនរបស់អនក

កបនួេធ្វម្ហបូ 
•  ្របមូលផ្ដុ ំនិង ននូវកបួនេធ្វម្ហូបទងំ យ 

េហយជែជកពិភក អំពីករេ្រប្របភគ និង

រង្វ ស់រង្វ ល់។ ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់

អនកេធ្វករ ស់ ល់ឲយបន្រតឹម្រតូវ េ យេ្រប

ែពង និង ្ល ប្រពែដលជខន ត ស់ ល់។

•  ពិភក នូវរេបៀបែដលអនក ចបេងកនបរមិណៃនេ្រគ ងផ ឲំយបនេទ្វដង។ 

ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនកកត្់រ នូវរង្វ ស់រង្វ ល់ថមសី្រមបក់បួនេធ្វម្ហូបេនះ។

•  រកឲយដឹងនូវសីតុណ្ហ ភព និងរយៈេពលៃនករចម្អនិម្ហូបែដលមនេនកនុងកបួនេធ្វម្ហូប។

•  េធ្វករប៉ន្់របមណនូវ្របកស់្រមបទិ់ញ្រគបេ់្រគ ងផ ទំងំអស់េដមបចីង្រកងកបួន

េធ្វម្ហូប។

រពត៌័មន 
• េនេលទំពរ័មុខៃន រពត័ម៌ន សូមេធ្វករប៉ន្់របមណនូវរូបភព និងអតថបទ

េ យគតិជភគរយ។ េតភគរយៃនរូបភព និងអតថបទមនករែ្រប្របួលេទ 

េនកនុង៤ទំពរ័ដំបូងៃន រពត័ម៌នេនះ?

• ្រ វ្រជវអំពីតៃម្លកនុងមយួពកយ/មយួបនទ ត ់

ស្រមបចំ់ យេលករផ យពណិជជកមម

េនកនុង រពត័ម៌ន។ គណននូវតៃម្លថេត

ៃថ្លប៉នុម នេនកនុងករ កផ់ យពណិជជកមម

មយួេនកនុង រពត័ម៌ន។

• ែស្វងរកនូវេលខេនកនុងកែសតទងំតួេលខ 

និងទងំពកយស្រមបពិ់ពណ៌នេលខ។ 

កតយ់កេលខទងំេនះេចញ រចួេហយ

តេ្រម ប មលំ បលំ់េ យពេីលខតូច

បំផុតេទេលខធំបំផុត។

• េបកេមលែផនកផ យពណិជជកមមអំពីករកម ន្ដ។ េ្រជសេរ សយក្រពឹត្ដកិរណ៍

មយួ ឬកែ៏ខ ភពយន្ដ។ ែស្វងរកឲយដឹងថ េតតៃម្លសំបុ្រតៃថ្លប៉នុ ។ េតអស់ 

ៃថ្លប៉នុម នស្រមប្់រកុម្រគួ រេទចូលរមួកនុង្រពឹត្ដកិរណ៍ ឬេមលែខ ភពយន្ដេនះ?

• សូម កលបងនូវចំេ ទេលខដូចជែលបង Sudoku េនកនុងែផនកលបង្របជញ

ែដលមនេនកនុង រពត័ម៌ន។

ពិនទកីុ  
• េតកី ែដលអនកចូលចតិ្ដ េគ បពិ់នទុយ៉ងដូចេម្ដច?

េតគណិតវទិយអ្វែីដលេគេ្របេនកនុងករបូកពិនទុេនះ?

• េតកី ដៃទេទៀត េគ បពិ់នទុយ៉ងដូចេម្ដចែដរ ឧទហរណ៍កី េតននសី (tennis), 

កី យកូនេ គ ល (golf), កី ្រគីខិត(cricket), កី បល់េបះ (netball)

និងកី បល់ទត(់football)?

• េតអនកគិតពិនទុយ៉ងដូចេម្ដច?

• េតមនវធីិេផ ងេទៀតកនុងករកត្់រ ពិនទុែដរេទ?

្រកុម្រគួ រគឺជអនកមនឥទធពិលមុនេគ និងជប់ បជ់ងេគចំេពះករលូត

ស់របស់កុមរ។ អនក ចជួយេធ្វឲយមនភពផ្ល ស់ប្ដូរល្អមយួ មរយៈករ

ជួយដល់ករសិក ៃនកូនរបស់អនកេន  និងករជួយពួកេគសិក េនផទះ។

អនក ចមន រមមណ៍ថ គណិតវទិយែដលកូនរបស់អនកេរៀនសូ្រតេន

ឥឡូវេនះ មនលកខណៈខុសគន េទនឹងេពលែដលអនកបនេរៀនកលពីេពល

មុន។ ែតេទះជយ៉ង កេ៏ យ កអ៏នកេនែត ចជួយគ្ំរទកូនរបស់អនក

េនកនុងវធីិេ្រចនយ៉ងបនផងែដរ។

បណ័្ណ ពត័ម៌នេនះែណនជូំននូវគំនិតជេ្រចនស្រមបអ់នកកនុងករែស្វងយល់អំពី

គណិតវទិយជមយួនងឹកូនរបស់អនក មរយៈករេលង និងសកមមភព្របចថំង

ៃរបស់្រកុម្រគួ រ។

្របសិនេបអនកមនទំនុកចិត្ដខ្លួនឯងេនះ ករឲយកូនរបស់អនកចូលរមួេនកនុង 

សកមមភពទងំេនះ ជភ ទមីយួរបស់ពួកេគ និងជភ អងេ់គ្លសគឺ ច

ហុចនូវ្របេយជនយ៉៍ងល្អ។ 

្រគូរបសក់នូអនក

្រគូរបស់កូនអនក ចផ្ដល់ឱ ទអំពីវធីិែដលអនក ចជួយព្រងឹង និងព្រងីកចំេណះ

ដឹងខងគណិតវទិយៃនកូនរបស់អនក។ ្របធនបទខ្លះៗែដលអនក ចពិភក ជ

មយួនឹងេ ក្រគូអនក្រគូរមួមន៖

• ក្រមតិេជគជយ័េលកិចចករគណិតវទិយៃនកូនរបស់អនក។

• េគលេ គណិតវទិយេផ ងៗែដលកូនរបស់អនកកំពុងែតខិតខំេរៀនេដមបី

សេ្រមចឲយបន និងរេបៀបែដលអនក ចជួយគ្ំរទកូនរបស់អនកេនកនុង

ករសេ្រមចទិសេ ទងំេនះ។

• វធីិ ្រស្ដេផ ងៗែដលអនក ចេ្របេដមបជួីយកូនរបស់អនកេនកនុងែផនក

ែដលកូនរបស់អនកមនករលំបក។

ធនធន ឯក រ  និង សមភ រេនេល 

ប ្ដ ញ អីុនេធរណិត

វុបិ យថ ៍Connect-Primary ថមរីបស់រ ្ឋ ភបិលរដ្ឋវចិថូេរៀបងកលកខណៈ

ងយ្រសួលេនកនុងករភជ បេ់ទឧបករណ៍សិក ល្ៗអ ពីកំុពយូទរ័របស់អនកេនផទះ, 

ពីកំុពយូទរ័េនប ្ណ ល័យកនុងតំបន ់ឬក៏ ចភជ បពី់កំុពយូទរ័េន េរៀនរបស់

អនក។

េបកេមលវុបិ យថ ៍Connect-Primary េន សយ ្ឋ ន 

http://www.education.vic.gov.au/primary 

វុបិ យថេ៍ផ ងៗែដលមនេនកនុងវុបិ យថ ៍Connect-Primary ្រតូវបន

េ ក្រគូអនក្រគូែឆកេមល េដមបធីនឲយបនថវុបិ យថទ៍ងំេនះសមរមយ

ស្រមបកុ់មរ។

្រតូវចងចថំ ្របសិនេបអនកចូលេមលវុបិ យថដ៍ៃទេទៀតែដលមនិមន យ

េឈម ះេនកនុងបញជ ីេលវុបិ យថ ៍Connect-Primary េទេនះ េដមបី

សុវតថភិព អនកមនិគួរផ្ដល់ពត័ម៌នលម្អតិ ដូចជេឈម ះរបស់អនក ឬេឈម ះេពញ

ៃនកូនរបស់អនក, េរៀន, េលខទូរស័ពទ ឬក៏ សយ ្ឋ ន េទឲយជូន

មន កែ់ដលអនកមនិ គ ល់េនេលប ្ដ ញអីុនេធរណិតេឡយ។

Ultranet គឺជ្របពន័ធថមមីយួ មអុនីេធរណិតែដលផ្ដល់ជូនអនកនូវពត័ម៌នអំពី

ករសិក េរៀនសូ្រតៃនកូនរបស់អនកេនឯ េរៀន។ ្របពន័ធថមេីនះគឺជ្របពន័ធ

េ្របទូទងំរដ្ឋែដលមនសុវតថភិពែដលសិស , ម បិ   និងេ ក្រគូអនក្រគូ

ចេបកេមលបន មអីុនេធរណិត។ េបកេមលវុបិ យថ ៍Ultranet េនះេន៖ 
www.education.vic.gov.au/about/directions/ultranet/
benefits/parents.htm 



ងេពលេម៉ងេធ្វដំេណ រ 
•  េតអនក ចរកដឹងនូវចំណុចចបេ់ផ្ដមេនកនុង

ងេម៉ងេធ្វដំេណ រេទ?

•  េតេម៉ងប៉នុម នជេពលេធ្វដំេណ រមុនេគ

បំផុត និងចុង េ្រកយេគបំផុតេន ម

ផ្លូវេនះ? េតមនភពខុសគន យ៉ងដូចេម្ដច?

•  េតករេធ្វដំេណ រ មផ្លូវេនះពីេដមដល់ចប ់

្រតូវករេពលប៉នុម នេម៉ង?

•  េតករេធ្វដំេណ រ មផ្លូវេនះ មនកែន្លងឈបប់៉នុម ន?

•  េតរយៈេពលៃនករេធ្វដំេណ រេ យមនិមនឈប ់ មចំណតទងំអស់ 

មនភពខុសគន យ៉ងដូចេម្ដច?

•  េតអស់ៃថ្លប៉នុម ន? េតករេធ្វដំេណ រែបបេនះល្អ្របេសរេទ េបេ្រប បេធៀបេទនឹងវធីិ

េធ្វដំេណ រេផ ងៗេទៀត?

្របក់កស

ករជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកុមរគិតអំពី្របកក់ស, ករសន ្ំរបកក់ស និងករគិត

គូរចំេពះរេបៀបែដលេគចំ យ្របកក់ស គឺជជនំញសំខន់ៗ ស្រមបកុ់មរកនុង

ករអភវិឌ ខ្លួនេគ។

• ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនកេចះគិតថ េតេគ្រតូវ បលុ់យមកឲយអនកវញិ

ចំនួនប៉នុម នេ្រកយពីទិញអ្វមីយួេនះ? 

• ពិភក ករសន ្ំរបកស់្រមបទិ់ញកដូ

េផ ងៗ ឬកវ៏តថុអ្វមីយួែដលកូនរបស់អនក

ចងទិ់ញ។ គណនេមលថ េត្រតូវករ

េពលប៉នុម នែខ ប៉នុម នឆន  ំេដមបសីន ឲំយ

បន្របកចំ់នួន មយួ ្របសិនេបេគ

ទទួលបន្របកប់៉នុេនះ ល់ ទតិយេនះ។

• គណនរមួគន  ថេតតៃម្លទូរសពទចល័ត

មយួេ្រគ ងៃថ្លប៉នុម នកនុងមយួែខ។ េតចំ យេលករេផញ រេចញមនតៃម្ល

ប៉នុម ន? រចួចុះតៃម្លទូរស័ពទេ េចញវញិ?

• េតែលបងកី ែដលអនកចូលចតិ្ដ េគេលងប៉នុម ននទី និងប៉នុម នវនិទី? 

េតេគែបងែចកេពលេលងជពកក់ ្ដ ល, ជបនួែផនក ឬកជ៏អ្វេីផ ងេទៀតេទ?

• េត ង ឬកែន្លងេលងមនរូប ងខុសៗ

គន យ៉ងដូចេម្ដច? និយយពភិក អំពីមុ ំ

និង្រជុងខងេ្រក។

ែផនទី កសធតុ 
សូមចូលេមលវុបិ យថេ៍នះ http://www.

bom.gov.au/weather/vic/ ឬកេ៏បកេមល 

ែផនទី កសធតុេនកនុង រពត័ម៌ន។ 

•  េតសីតុណ្ហ ភពអតិបរម និងអបបបរម ស្រមបៃ់ថងនីមយួៗមនសភពខុសគន

យ៉ងដូចេម្ដច?

•  ែស្វងរកនូវករពយករស្រមបរ់យៈេពល៧ៃថង បនទ បម់កកត្់រ នូវសីតុណ្ហ ភព

ពិតៗ្របចៃំថង េហយេធ្វករេ្រប បេធៀប។ េតករពយករមនភព្រតឹម្រតូវេទ? 

េតអ្វជីភពដូចគន  និងអ្វជីភពខុសគន ?

•  េ្របពត័ម៌នែដលមនេនេលវុបិ យថ៍

កសធតុ េដមបែីស្វងរកនូវភពខុស

គន េផ ងៗ អំពី កសធតុេនកនុងកែន្លង

របស់អនក និងកែន្លងទីៃទ។ េតកែន្លង

អនកមនេភ្ល ងធ្ល កេ់្រចនប៉ុ ្ណ  េ្រប ប

េធៀបនឹងកែន្លងេផ ងៗេទៀត? េតមន

ភពខុសគន រ ងសីតុណ្ហ ភពេទ?

េសៀវេភកត់ ឡកុ 
• េ្រជសេរ សផលិតផលចំនួន៥ែដលមនេនកនុងក ឡុក េហយេធ្វករគណនថ 

េតតៃម្លនឹងេនសល់ ប៉នុម ន ្របសិនេបមនករចុះៃថ្ល៥០%េនះ។ េតមនភព

ខុសគន េទ ្របសិនេបអនកបូកៃថ្លផលិតផលសរុបទងំ៥េនះចូលគន  រចួគណន

តៃម្លចុះ៥០% េហយ េធ្វករេ្រប បេធៀបតៃម្លៃនផលិតផលនីមយួៗែដលចុះៃថ្ល

៥០% បនទ បម់កបូកសរុបតៃម្លេនះ?

• េតផលិតផលមយួ េនកនុងេសៀវេភក ឡុកែដលមនតៃម្លចុះេថកជងេគ? 

េតអនក ចពនយល់អំពីមូលេហតុរបស់អនកបនេទ?

• េតផលិតផលមយួ ែដលមនតៃម្លៃថ្លជងេគ និងមនតៃម្លេថកជងេគេនកនុង

េសៀវេភក ឡុករបស់អនក?

• េ្រប បេធៀបតៃម្លៃនផលិតផលមយួែដលមនលកដូ់ចគន េន ងេផ ងៗេទៀត 

េ យេ្របេសៀវេភក ឡុកខុសៗគន ។ េតអនករកេឃញអ្វខី្លះ?
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េនេពលចបេ់ផ្ដមដំបូងកុមរ ចយល់ដឹង និងបេងកតជម៉ែូដលអំពី្របភគ

ែដលេគធ្ល បេ់ឃញ ឧទហរណ៍ 
1
2

 (ពកក់ ្ដ ល) ឬ 
1
4  (១ភគបនួ)។ 

ឧទហរណ៍្របចៃំថងេផ ងៗរមួមនករែចករែំលកែផ្លេប៉ម ឬកក៏រកត់

នំប័ងុ ងំមយួបនទះ/ដំុ។ 

េនេពលែដលកុមរចបេ់ផ្ដមេចះបូក ដក និងគុណ្របភគ ពួកេគេ្របម៉ែូដល

េផ ងៗេដមបជីជនួំយ។

កុមរេធ្វករភជ បគំ់និតគណិតវទិយដៃទេទៀតេទនឹង្របភគែដលរមួមន៖ 

• េលខទសភគេលខទសភគ – ្របពន័ធេលខែដលពឹងែផនកេលករែចងនឹង១០។ 

ឧទហរណ៍ 0.75 ឬ .75

• អ្រអ្រ  – េធ្វករេ្រប បេធៀបតៃម្លៃនចំនួន២។ ឧទហរណ៍ 3
4 = 3:4។

• ភគរយភគរយ – គឺជេលខែដលែចកនឹង១០០។ ឧទហរណ៍ 3
4 = 75%។

េតអនកមនបន កលបងគំនិតទងំេនះេនផទះេទ?

និយយពភិក កនុងលកខណៈវជិជមនអំពីរេបៀបែដល អនកេ្រប្របភគេនកនុង

ជីវតិ្របចៃំថង។ ករបេងកតជម៉ែូដល/គំរូស្រមបកូ់នរបស់អនកនឹងជួយដល់ 

ករយល់របស់ពួកេគអំពី្របភគ។ សូម កលបងនូវគំនិតមយួចនួំនខង

េ្រកមេនះ េ យករេ្របវតថុេ្រប្របស់្របចៃំថង៖ 

• េតកូន ចកតែ់ផ្លេប៉មជ៦ចំែណក/ដំុ េសមៗគន បនេទ?

• េតេនកនុងែកវមនទឹកប៉នុម នភគ?

• េត្រទនិចនឡកិចង្អុលបង្ហ ញយ៉ងដូចេម្ដចែដលេ  ១៥នទីេលស/

ហសួ?

• េតកូន ចបង្ហ ញ្របបប់នេទនូវចំនួនពកក់ ្ដ ល និងចំនួន១ភគ៤ 

េនេពលែដលកូនកត្់រកូចេនះ?

• ្របសិនេបកូនបតក់ែន ងេពះេគបីដងេសមៗគន  េត បង្ហ ញនូវ្របភគអ្វ?ី 

កូនរបស់អនក្រតូវករឱកសយ៉ងេ្រចនេដមបបីេងកត និយយ និងសរេសរ

អំពី្របភគ។

ចំណុចសខំន់ស្រមប់្របភគចំណុចសខំន់ស្រមប់្របភគ

្របភគ គឺជ្របធនបទមយួេនកនុងគណិតវទិយែដលមនករពកព់ន័ធយ៉ងខ្ល ងំ

ចំេពះជីវតិ្របចៃំថង។ េយងេ្របចំេណះដឹងអំពី្របភគ េដមបេី ះ្រ យបញ្ហ  

និងេធ្វករសេ្រមចចិត្ដ្រគបេ់ពលេវ ។

ជួយកូនរបស់អនក មរយៈករេ្របភ គណិតវទិយ េដមបនិីយយអពីំ្របភគ។

ខងេ្រកមេនះគឺជពកយខ្លះេនកនុងភ គណិតវទិយ ែដលកូនរបស់អនកនឹង

េ្របេនឯ េរៀន៖ 

្របភគ្របភគ – ចំែណក មយួៃនរបស់ទងំមូល, ្រកុម ឬេលខ។ 

ភគយកភគយក – បង្ហ ញឲយេឃញនូវចំនួនតួេលខៃន

ចំែណកទងំ យរបស់តួេលខទងំមូល។ 

ភគែបងភគែបង – ចំនួនតួេលខៃនចំែណកទងំ យ

ែដលេគេធ្វករែបងែចកនូវតួេលខទងំមូល។ 

្របភគ្រតឹម្រតូវ្របភគ្រតឹម្រតូវ – ភគយកមនទំហតិំចជង

ភគែបង។

 

្របភគមនិ្រតឹម្រតូវ ្របភគមនិ្រតឹម្រតូវ – ភគយកមនទំហធំំជង 

ឬេសមនឹងភគែបង។ 

្របភគេសម ្របភគេសម – ប ្ដ ្របភគែដលមនតៃម្ល

ឬចំនួនដូចគន ។ 

េលខច្រមុះេលខច្រមុះ – មនតួេលខទងំមូល និង្របភគ។ 

េនកនុងខណៈេពលែដលកុមរេរៀនអំពី្របភគ េនកនុងខណៈេពលែដលកុមរេរៀនអំពី្របភគ 

ពួកេគកេ៏ចះនូវជំនញគណិតវទិយថមីៗ ែដរ៖ពួកេគកេ៏ចះនូវជំនញគណិតវទិយថមីៗ ែដរ៖ 

កុមរចបេ់ផ្ដមេរៀនយល់ថ មនេលខយ៉ងេ្រចនរ ងតួេលខទងំមូល។

ែខ បនទ តែ់ដលមនតួេលខ គឺជម៉ែូដលដម៏ន្របសិទធភពមយួស្រមបក់រ

ចបេ់ផ្ដម។
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