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ករេរៀនសូ្រតគណិតវទិយ

ជមយួគន េនផទះ

ករេលងេធ្វជ ងលក់ទំនិញ

•  ្របមូល រ និងបែន្លបងក េ្រគ ងេ្រគមុខ

ម្ហូប េហយ កផ់្ល កតៃម្លេលរបស់នីមយួៗ។

•  និយយអពីំរេបៀបបង្់របកស់្រមបរ់បស់

នីមយួៗ េ យេ្រប្រក ស្របក ់និងកក។់

•  េ្របលុយស្រមបេ់លងេដមបលីក ់និងទិញ

ទំនិញពី ង។

•  បញជ ទិញមខុម្ហូបេ យេ្របទំហ ំ(ពីែវងបំផុត

េទខ្លបំីផុត) ឬេ្របតៃម្ល (ពីេថកបំផុតេទៃថ្លបំផុត)។

•  ែណនឲំយេ្របជញជ ីងេនច្រងក នស្រមបយ់កមកេ្របេន ង េដមបថី្លងឹមុខម្ហូប

រខ្លះដូចជ្របអបែ់តមយួកញចប ់ឬកថ៏ងអ់ងករមយួចនួំន ឬអងករមយួថង ់

េហយបញជ ទិញរបស់ មទមងន។់

ករេលងែលបង

•  េលងែលបងេផ ងៗដូចជករសមគ ល់រូប ងវតថុ, េលខ និងលំនទំ្រមងេ់ផ ងៗ។

•  ្រគបឡុ់ក កគឺ់ជវតថុមយួដល៏្អស្រមបប់ែនថមេទនឹងវតថុេកមងេលងេផ ងៗ

េទៀតែដលមន្រ ប។់ េបះ្រគបឡុ់ក

ក ់េហយនយិយថ ទយេលខប៉នុម ន 

ឬកស៏រេសរេលខេនះទុកសិន។ េបះ្រគប ់

ឡុក កពី់រ េហយបកូេលខទងំពីរបញចូ ល

គន េដមបដឹីងេលខសរុប។

•  េលងែលបងគិតេលខេនេលអីុនេធរណិតជ 

មយួកូនរបស់អនក។ សូម កលបង

វុបិ យថម៍យួេនះ៖ 

http://www.abc.net.au/countusin/

ករបេងកតជលនំទំ្រមង់េផ ងៗ

ករដឹង និងករបេងកតលំនទំ្រមងេ់ផ ងៗ គឺជជនំញគណិតវទិយដសំ៏ខនស់្រមប់

សិក ែស្វងយល់អំពីេលខ, រូប ង និងវតថុែដលមន ងសីុេម្រទី។

•  រកឲយដឹង និងពនយល់អំពីលំនទំ្រមងេ់ផ ងៗ

ែដលបនេឃញេនេល្រក ត,់ ្រក ស

េវចខចប,់ ចនកបន, កតនន និងេ្រគ ង

សង្ហ រមិ។

•  េ្របតេមប ត, ដំុប្លុក, ្រគបអ់ងក  ំឬសម ្ល ប

្រពកបិំតែដលមនពណ៌ េដមបចីបេ់ផ្ដម

បេងកតលំនទំ្រមងអ់្វមីយួស្រមបកូ់នរបស់អនក

បន្ដេរៀនខ្លួនឯង។ ឧទហរណ៍ ពណ៌្រកហម, 

េខៀវ, ស, ពណ៌្រកហម, េខៀវ, ស។

•  ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនកគូររូប, បេងកត និង ពិពណ៌នលំនទំ្រមង់

ែដលពួកេគបនបេងកតេឡង។ េ្របលំនទំ្រមងទ់ងំេនះេធ្វជសុ៊ម ឬកត

សួរសុខទុកខ ឬេនេលវតថុេផ ងៗេទៀត។

្រកុម្រគួ រគឺជអនកមនឥទធពិលមុនេគ និងជប់ បជ់ងេគចំេពះករលូត ស់

របស់កុមរ។ អនក ចជួយេធ្វឲយមនភពផ្ល ស់ប្ដូរល្អមយួ មរយៈករជយួដល់ករ

សិក ៃនកូនរបស់អនកេន  និងករជួយពួកេគសិក េនផទះ។

អនក ចមន រមមណ៍ថ គណិតវទិយែដលកូនរបស់អនកេរៀនសូ្រតេន ឥឡូវ

េនះមនលកខណៈខុសគន េទនឹងេពលែដលអនកបនេរៀនកលពីេពលមុន។ ែតេទះ

ជយ៉ង កេ៏ យ កអ៏នកេនែត ចជួយគ្ំរទកូនរបស់អនកេនកនុងវធីិេ្រចនយ៉ង

បនផងែដរ។

បណ័្ណ ពត័ម៌នេនះែណនជូំននូវគំនិតជេ្រចនស្រមបអ់នកកនុងករែស្វងយល់អំពី

គណិតវទិយជមយួនងឹកូនរបស់អនក មរយៈករេលង និងសកមមភព្របចៃំថង

របស់្រកុម្រគួ រ។

្របសិនេបអនកមនទំនុកចិត្ដខ្លួនឯងេនះ ករឲយកូនរបស់អនកចូលរមួេនកនុងសកមមភព

ទងំេនះជភ ទីមយួរបស់ពួកេគ និងជភ អងេ់គ្លសគឺ ចហុចនូវ្របេយជន៍

យ៉ងល្អ។ 

្រគូរបសក់នូអនក

្រគូរបស់កូនអនក ចផ្ដល់ឱ ទអំពីវធីិែដលអនក ចជួយព្រងឹង និងព្រងីកចំេណះដឹង

ខងគណិតវទិយៃនកូនរបស់អនក។ ្របធនបទខ្លះៗែដលអនក ចពិភក ជមយួនងឹ

េ ក្រគូអនក្រគូរមួមន៖

• ក្រមតិេជគជយ័េលកិចចករគណិតវទិយៃនកូនរបស់អនក។

• េគលេ គណិតវទិយេផ ងៗែដលកូនរបស់អនកកំពុងែតខិតខំេរៀនេដមបសីេ្រមច

ឲយបន និងរេបៀបែដលអនក ចជួយគ្ំរទកូនរបស់អនកេនកនុងករសេ្រមចទិស

េ ទងំេនះ។

• វធីិ ្រស្ដេផ ងៗែដលអនក ចេ្របេដមបជួីយកូនរបស់អនកេនកនុងែផនកែដលកូន

របស់អនកមនករលំបក។

ធនធន ឯក រ  និង សមភ រេនេល 

ប ្ដ ញ អីុនេធរណិត

វុបិ យថ ៍Connect-Primary ថមរីបស់រ ្ឋ ភបិលរដ្ឋវចិថូេរៀបងកលកខណៈងយ

្រសួលេនកនុងករភជ បេ់ទឧបករណ៍សិក ល្ៗអ ពីកំុពយូទរ័របស់អនកេនផទះ, ពីកំុពយូទរ័

េនប ្ណ ល័យកនុងតំបន ់ឬក៏ ចភជ បពី់កំុពយូទរ័េន េរៀនរបស់អនក។

េបកេមលវុបិ យថ ៍Connect-Primary ស្រមបសិ់ស បឋមសិក េន 

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

វុបិ យថេ៍ផ ងៗែដលមនេនកនុងវុបិ យថ ៍Connect-Primary ្រតូវបន

េ ក្រគូអនក្រគូែឆកេមល េដមបធីនឲយបនថវុបិ យថទ៍ងំេនះសមរមយស្រមប់

កុមរ។

្រតូវចងចថំ ្របសិនេបអនកចូលេមលវុបិ យថដ៍ៃទេទៀតែដលមនិមន យេឈម ះ

េនកនុងបញជ ីេលវុបិ យថ ៍Connect-Primary េទេនះ េដមបសុីវតថភិពអនកមនិគួរ

ផ្ដល់ពត័ម៌នលម្អតិដូចជេឈម ះរបស់អនក ឬេឈម ះេពញៃនកូនរបស់អនក, 

េរៀន, េលខទូរស័ពទ ឬក៏ សយ ្ឋ នេទឲយជន មន កែ់ដលអនកមនិ គ ល់េនេល

ប ្ដ ញអុនីេធរណិតេឡយ។

Ultranet គឺជ្របពន័ធថមមីយួ មអុនីេធរណិតែដលផ្ដល់ជូនអនកនូវពត័ម៌នអំពីករ

សិក េរៀនសូ្រតៃនកូនរបស់អនកេនឯ េរៀន។ ្របពន័ធថមេីនះគឺជ្របពន័ធេ្របទូទងំ

រដ្ឋែដលមនសុវតថភិពែដលសិស , ម បិ  និងេ ក្រគូអនក្រគូ ចេបកេមលបន

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



ករសរួសណួំរេដមបេីធ្វករេសីបុអេងកត

សួរសំណួរដល់កូនរបស់អនកេដមបជំីរុញេលកទឹក ចិត្ដឲយពួកេគេធ្វករេសុីបអេងកត

ែផនកគណិតវទិយ។

េតកូនេឃញរបូ ងអ្វ?ី

េតេយង ច ស់ែវង……េ យវធីិ ?

េតេយងរក្របែវង ឬទំហពំកក់ ្ដ លយ៉ង 

ដូចេម្ដច?

េតវធីិ ជវធីិល្អបំផុតេនកនុងករែចក

រែំលក……?

ករបង្វលិគណិតវិទយឲយេទជេរឿង

ប្ដូរ្រពឹត្ដកិរណ៍ ឬវតថុ្របចៃំថងឲយក្ល យេទជេរឿងគណិតវទិយ។ 

ទងំេនះ ចរមួមនករជែជកអំពី៖

•  ករ បែ់ផ្លេឈេនកនុងចន កែ់ផ្លេឈ

•  ករកតែ់ផ្លេឈឲយេទជ៦ចំណិត/ដំុ

•  ករ បម់នុស ែដលកំពុងេធ្វដំេណ រេនកនុង ន ឬេនេលរថយន្ដ្រកុង។

ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនកគូរ េហយ

និយយអពីំវតថុមយួចនួំនែដលមនេនកនុង

រូបភពែដលេគបនគូរ។ សរេសរទុកនូវ

គំនិតរបស់កូនអនកស្រមបេ់ធ្វជេរឿង។ 

ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍មយួចនួំន៖

•  មនែផ្លេឈ៥ចំណិត/ដំុេនកនុងចន។ 

៣ដំុជែផ្លេប៉ម េហយ២េទៀតជែផ្លេចក។

•  កូនកបូប កេ់ខម ៃដរបស់ខញុមំនវតថុ៤េន

ខងកនុង។ មនេខម ៃដ្រកហមមយួេដម េខម ៃដពណ៌េខៀវមយួេដម និង

េខម ៃដពណ៌ៃបតង២េដម។ 

ករ សែ់វងវតថេុផ ងៗ

•  េ្របឧបករណ៍ ស់កមពស់េនេលជញជ ងំ 

េដមបី ស់កមពស់សមជកិទងំ យេន

កនុង្រកុម្រគួ រ។

•  កតែ់ខ មយួកំ តស់្រមបកូ់នរបស់

អនកេទះ្របែវងប៉ុ ្ណ កប៏នែដរ។ េ្របែខ

េនះេដមបី ស់ែវងវតថុននេនកនុងផទះ 

េដមបឲីយដឹងថ អ្វខី្លះែដលមន្របែវងែវង

ជង ឬខ្លជីងែខ រង្វ ស់របស់អនកេនះ។ 

សំុឲយកូនរបស់អនករកវតថុទងំ យ ែដលមន្របែវងេសមគន ។

•  ែស្វងយល់អំពីវធីិ ស់ែវងដៃទេទៀតេ យករេ្របែពង, ថូ, ្ល ប្រពកេហ្វ, 

េឈកេរម៉កី, ន ម នេជង ឬក្៏របែវងៃដ។

•  ងសងអ់គរមយួេ យេ្របដំុប្លុក ែដលមនកមពស់ខពស់ជងឧបករណ៍

េលងែដលកូនចូលចតិ្ដ។ េសនឲយកូនរបស់អនក បដំុ់ប្លុកសរុបែដលមនេន

កនុងអគរេនះ េដមបី ស់កមពស់អគរ។ 

េ្របវិធីែស្វងរកេលខ

•  ជមយួកូនរបស់អនកែស្វងរកេលខននែដលេនជំុវញិខ្លួន ឧទហរណ៍

េលខផទះ, េលខ្រប្រកតិទិន។

•  ្រកេឡកេមល េហយនយិយេលខ

ន, ផ្ល ក សញញ , ្រប្រកតិទិន, 

រពត័ម៌ន, ក ឡុកទិញទំនិញ, 

ផ្ល កសញញ េលប នេបកបរ, េលខផទះ

ជេដម។

•  េ្របេលខខុសៗគន េដមបជីករចប់

េផ្ដមស្រមបក់រ ត់ បេ់លខ។ 

ឧទហរណ៍ចប់ បពី់េលខ ៦ ដល់េលខ

១០។ េសនឲយកូនរបស់អនក បេ់លខតូចេទធំ េហយពីេលខធំេទតូច។ 

សួរេទកូនេតេលខមយួ េនមនុ េហយេលខមយួ េនេ្រកយ។

•  រកឲយដឹងនូវេលខេនកនុងម៉សីុនគិតេលខ។ េ្របម៉សីុនគិតេលខែដល ច

និយយបនេនេលវុបិ យថ ៍http://pbskids.org/cyberchase/
games/calculator/calculator.swf

ករេ្របវិធីេលងសន្លកឹេបៀ/កត

•  េលងែលបងផគូផគងេលខេ យេ្របសន្លកឹ

កត/េបៀ។

•  កស់ន្លកឹេបៀ/កត មេលខេរៀងពី

ធំបំផុតេទតូចបំផុត មរយៈករ បរូ់ប

ស ្ឋ ន (កឺ, ប៊ចិជេដម) ឬកេ៏្របេលខ

េនេលសន្លកឹេបៀ/កត។



កុមរខ្លះនឹង្រតូវេធ្វករ បវ់តថុទងំេនះេឡងវញិ ្របសិនេបមនករផ្ល ស់ប្ដូរ

មយួេទនងឹករេរៀបចំវតថុទងំេនះ ឧទហរណ៍ដូចជដំុប្លុកកលពមុីន

សថិតេនជជួរែតឥឡូវេនះសថិតេនជ្រកុមជេដម។ េនះ ចជវធីិដល៏្អមយួេន

កនុងករែស្វងយល់អំពីគំនិតែដលថ េលខចុងេ្រកយែដលបន បេ់នះផ្ដល់ 

ឲយដឹងថ េតមនវតថុេនះមនប៉នុម នេនកនុង្រកុម។

កុមរ្រតូវករបទពិេ ធនយ៉៍ងេ្រចនសនធកឹសនធ បក់នុងករេធ្វ, ករ ប,់ ករគូរ

និងករនិយយអពីំេលខ។ 

េធ្វករភជ បទំ់នកទំ់នងស្រមបកូ់នរបស់អនក មរយៈករពនយល់ថ េតវធីិ

េទែដលេលខ និងករ បគឺ់ជែផនកមយួៃនជីវតិ្របចៃំថងេនះ។ 

េតអនកមនបន កលបងគំនិត បទ់ងំេនះេនផទះែដរេទ?េតអនកមនបន កលបងគំនិត បទ់ងំេនះេនផទះែដរេទ? 

• បមុ់ខម្ហូប រែដលេគ កេ់នកនុងរេទះ្រតូលី ឬករេរ អី ៉ នេ់ចញេនផទះ។

• បក់រេបះបល់នីមយួៗេនេពលែដលអនកេលងែលបងេនះ។

• បជំ់ នេដរេទ្របអបសំ់បុ្រត េទមុខទ្វ រ ឬេទកែន្លង លេខ វ។

• ្របមូល និង បវ់តថុេផ ងៗដូចជេ្រគ ងេលង ខយងេខច  ្រគបស់ែណ្ដ ក

ជេដម។

• បៃ់ថងេនេល្រប្រកតិទិន។ បៃ់ថងែដលេនសល់មុនេពល្រពឹត្ដកិរណ៍

ពិេសស មយួេកតេឡង។

ចំណុចសខំន់អំពីករ ប់

ករ បគឺ់ជបទពិេ ធនដំ៍បូងមយួេនកនុងចំេ មបទពិេ ធនដ៍ៃទេទៀត

ខងែផនកគណិតវទិយស្រមបកុ់មរតូចៗ។ ករេរៀនអំពីពកយស្រមប់ បជ់

ញឹកញយចបេ់ផ្ដមេឡងជមយួនឹងចេ្រម ង ឬពកយកពយែដលេគចូលចតិ្ដ និង

ករនិយយអពីំេឈម ះេលខជញយដងម្ដងេហយម្ដងេទៀត។

េនកនុងខណៈេពលែដលករ បរ់បស់កុមរមនកររកីចេ្រមនេឡង ពួកេគក៏

េចះនូវជំនញគណិតវទិយថមីៗ ែដរ។

េនកនុងខណៈេពលែដលកុមរចបេ់ផ្ដម បវ់តថុជេ្រចនរមួគន  ពួកេគចបេ់ផ្ដម

ភជ បវ់តថុនីមយួៗជមយួនងឹេឈម ះេលខ។ េនេពលចបេ់ផ្ដមសូមជំរុញេលក

ទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនកបះ៉នឹងវតថុនីមយួៗ េនកនុងេពលែដលេគនិយយនូវ

េឈម ះេលខែដល្រតូវនឹងអ្វែីដលេគបះ៉។

កុមរនឹងចបេ់ផ្ដម បនូ់វវតថុទងំអស់ជ្រកុម ឧទហរណ៍្រមមៃដ ្រមមេជង 

េឡវេនេលសេម្ល កបំពករ់បស់ខ្លួន កជំេណ្ដ រចូលេទផទះ ឬេ្រគ ងេលង

របស់េគ។

េនេពលចបេ់ផ្ដម បវ់តថុេផ ងៗជ្រកុម កុមរ ច េរៀបចំវតថុេនះ មលំ ប់

លំេ យេដមបជីជនួំយដល់ពួកេគ។ េ្រកយមកពួកេគនឹងមនលទធភពចប់

េផ្ដម បវ់តថុននដៃទេទៀតេដមបែីស្វងរកចំនួនសរុប។

េតកូន្រតូវទះបឺុតេប៉ងថនមៗប៉នុម នដង 

មុននឹង េទបះ៉នឹងដី?

េត ្រតូវចំ យេពលយូរប៉ុ ្ណ េដមបី

ឲយកូនេ តេទដល់…?

ករេធ្វចលនេ យេ្របគណិតវិទយ

គំនិតទងំេនះ េ្របចលនៃនដងខ្លួន ករ ្ដ បឮ់សំេឡង ករេ្របែភនក 

និង រមមណ៍ជមយួនងឹៃដេដមបី ប។់

េត្រតូវេ តប៉នុម នដង េដមបេីទដល់…?
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