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ការវវឌ្ឍនក្ងការច េះអាន នងសរចសរចៅក្ងព្រឹត្ិការណ៍សំ

ខាន់ៗ 

ិ ៍ ន ុ ិ ន ុ ត

ចោលការណ៍ណណនំសត ីរីការវវិឌ្ឍន៍មិនដូ ោា ចបេះបិទចនេះចទ ច ើយចេេួរណត្ចព្បើវាសព្ាប់ណត្ជាមេគ ុ ចទសក៍្ប ៉ុច ណ្ េះ។ ក្៉ុារទងំអស់ាន
ការវវិឌ្ឍន៍តាមអព្តាខ៉ុសៗោា  ច ើយភាសាផ្ទា ល់ាត់្ ការអាន និងការសរចសរមិនចំបា ់ានការវវិឌ្ឍន៍តាមអព្តាដូ ោា  ឬក្ន ុងចរល
ណត្មួយដូ ោា ចនេះចទ។ ចេអា អចងេត្ច ើញលក្ខណៈរិចសសខាងចព្កាមចនេះចៅក្ន ុងការវវិឌ្ឍន៍ដំបូងននការច េះអាន និងសរចសររបស់
ក្៉ុារ។ ឪរ៉ុក្ាត យអា រក្ច ើញថាលក្ខណរិចសសទងំចនេះានព្បចោជន៍សព្ាប់ការយល់ដឹងអំរីអវ ីណដលរួក្ចេសចងេត្ច ើញកូ្នរបស់
រួក្ចេកំ្រ៉ុងច វ្ ើ។ 

ព្បសិនចបើអាក្េិត្ថាកូ្នរបស់អាក្អា នឹងមិនវវវិឌ្ឍន៍តាមព្រឹត្ត ិការណ៍សំខាន់ៗចទចនេះ សូមរិភាក្ាជាមួយព្េូចរទយឬេិលាន៉ុបបដ្ឋា យិ
កាស េមន៍របស់អាក្ រីចព្រេះអនតរាេមន៍អា ានព្បចោជន៍។ 

ការចប់ច ដ្ើម (0 ចៅ 3 ឆ្ា ំ) 

អាយុពី 0 ទៅ 1 ឆ្ន ាំ អាយុពី 1 ទៅ 2 ឆ្ន ាំ 

ភាសាផ្ទា ល់មាត់ 

1 ចៅ 3 ណខ៖ ងាក្ក្ាលឬណនាក្ចៅរក្សំចេងមន៉ុសស។ បចងេ ើត្សចមេងដណដ
លៗដូ ជាការបចងេ ើត្សំចេងចក្ក្ឺ។ 

4 ណខ៖ ច េ្ ើយត្បនឹងរក្យថា “ ចទ” និងផ្ទេ ស់បត រូក្ព្មិត្សំចេង។ សំចេង
ានសំដីដូ ការនិោយក្ណក្ក្ក្រកាន់ណត្ចព្ ើន។  

6 ចៅ 9 ណខ៖ ច វ្ ើព្តាប់តាមសំចេងមួយ ំនួនចៅក្ន ុងបរោិកាសរបស់រួក្

ចេ ច វ្ ើព្តាប់តាមសំដីមន៉ុសសណដលបានឮជាទូចៅណដលានន័យ ំចរេះ
រួក្ចេ (ា ក្ ់បា  នំប ៊ីសគ ីត្ លាសិនច ើយ)។ ច េ្ ើយត្បចៅនឹងច ម្ េះផ្ទា ល់

ខល នួរបស់រួក្ចេចរលណដលអាក្ដនទនិោយ ច ើយច េ្ ើយត្បចៅនឹងសំចណើ
មួយ ំនួនដូ ជា មក្ចនេះ។ សាត ប់ចៅចរលចេនិោយចៅកាន់ និងចប់
ច ត្ើមសាគ ល់រក្យណដលចព្បើជាទូចៅ (ឧទ រណ៍ណរង ដប)។ 

ភាសាផ្ទា ល់មាត់ 

ការនិោយក្ណក្ក្ក្រ ល្ ុេះបញ្ច ំងរីសចមេង និងលំនំចលើក្ដ្ឋក្់សំចេងនន
ភាសាដំបូងរបស់រួក្ចេ។ 

អា យល់បាននូវរក្យរ ន៍កាន់ណត្ទូលំទូលាយជាងអា បនេ ឺសំចេងឱ្យ
ចេដឹងឮ។ 

អា  ងអ ុលបងាា ញណ ា្ក្ខេេះននរាងកាយ និងរបូភារននវត្ថ ុននចៅចរល
មន៉ុសសចរញវយ័ចៅច ម្ េះវា។ 

ចប់ច ត្ើមចព្បើ 'ការទក្់ទងចដ្ឋយឃ្លេ ានរក្យណវង' ឧទ រណ៍ Daddy 
home. Get milk. Bottle fall. 

សួរសំណួរាន 1-2 រក្យ ឧ. ចនេះអីចេ? 

15 ណខ៖ និោយ 4–5 រក្យ 
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អាយុពី 0 ទៅ 1 ឆ្ន ាំ អាយុពី 1 ទៅ 2 ឆ្ន ាំ 

12 ណខ៖ ចព្បើសំចេងនិោយឬសំចេងមិនយំកាន់ណត្ចព្ ើនញឹក្ញាប់ ចដើមបី
ទទួលបានការចប់អារមមណ៍ និងបំចរញបានត្ព្មូវការនន។ និោយ
មួយរក្យ ឬរីររក្យណដលអា សាគ ល់បាន។ 

ការអាន 

សាត ប់ការអានចសៀវចៅឮខាេ ំងៗ។ 

រី 3 ចៅ 6 ណខ៖ សមេ ឹងចមើលរបូភារ  

9 ចៅ 12 ណខ៖ ណសវងយល់រីចសៀវចៅចដ្ឋយការប េះ ការចមើល ការនេក្់រសជាត្ិ 
ការ ិត្ក្េ ិន និងការសាត ប់។ 

 

18 ណខ៖ និោយ 9–20 រក្យ។ អា បចចចញសំចេងភាេចព្ ើនក្ន ុងភាសា
ដំបូងរបស់រួក្ចេ។ 

21 ណខ៖  ូល ិត្តណលបង ងាវ ក្់ចនេង។ រាោមណ ក្រំណលក្បទរិចសា្ន៍

ផ្ទា ល់ខល នួ។ 

24 ណខ៖ និោយ 150–300 រក្យ។ 

ការអាន 

សាត ប់ការអានចសៀវចៅឮខាេ ំងៗ។ 

ចប់ច ត្ើម ូលរមួកាន់ណត្សក្មមចៅក្ន ុងការអានចរឿងឮខាេ ំងៗ។ 

វរ កក្រាយនឹងចរឿងននណដលានភារដណដលៗ និង ងាវ ក្ច់នេងចព្ ើន។ 

វរ កក្រាយនឹងចសៀវចៅរ័ត្មាានណដលានរបូតត្ននវត្ថ ុននចៅក្ន ុងរិនរ
របស់រួក្ចេ។ 

ការសរទសរ 

ការចរៀនចប់ និងកាន់ចមម នដរណមា ដីស និងចមម នដ។ 

អក្សរសរចសរចខវៀក្ ការផ្ទេ ស់បត រូយឺត្ ៗ (អាយ៉ុ 1–2 ឆ្ា ំ) រី លនរាងជារងវង់
្ំ ៗ រ ូត្ដល់ការេូរេំនូរ និងការសរចសរដូ អក្សរចខវៀក្។ អា  'អាន
ច ញ' សារណដលរួក្ចេបានសរចសរ។ 
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ចាប់ទ ដ្ើមដឹងដាំបូង (អាយុ 3 ទៅ 5 ឆ្ន ាំ) ចាប់ទ ដ្ើមដឹង (មុនសាលាមទតេយយ / មទតេយយ) 

ភាសាផ្ទា ល់មាត់ 

2 ចៅ 3 ឆ្ា ំ៖ និោយព្បចោេាន 3 រក្យ ឧទ រណ៍៖ I do it. Mummy 
help me. 

3 ចៅ 4 ឆ្ា ំ៖ ានវាក្យសរា្ំច ើយចព្បើរ នសមព ័នធ ព្បចោេកាន់ណត្សម ុេសាម

ញ។  

អា ចព្បើរ ៉ុវ នៈ អា ចព្បើទូចៅខាេ ំង ឧទ រណ៍៖ sheeps, childs. 

អា ចព្បើចរលអត្ីត្កាល អា ចព្បើ -ed មិនបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ ចៅជាក្ិរោិស័រា

មិនចទៀងទត្ ់ឧ. runned, comed។ 

ក្៉ុារអា និោយជាមួយខល នួរួក្ចេផ្ទា ល់ក្ន ុងក្ំេុងចរលចលង ឬច វ្ ើ
សក្មមភារបងាា ញចៅចរលរួក្ចេអន៉ុវត្តសក្មមភារនន ឧ. ខំុ្ក្ំរ៉ុង
ដ៉ុសសក្់របស់ខំុ្។ ខំុ្ក្ំរ៉ុងេូររបូភារលអ មួយ។ 

5 ឆ្ា ំ៖ ាន 2500–5000 វាក្យសរា។ 

ក្៉ុារខេេះានការរិបាក្ក្ន ុងការបចចចញសចមេង /l/, /r/, /th/ និង /sh/។ 

និោយឱ្យចព្ ើន ចព្បើភាសាោ ងសក្មមចដើមបីច វ្ ើទំនក្់ទំនង។ អា បចងេ ើត្
ជារក្យនន ព្បសិនចបើរួក្ចេមិនានរក្យសព្ាប់សាា នភារជាក្់
លាក្់្មួយចនេះ។ ជាចរឿយៗបចចចញចោបល់េួរឱ្យអស់សំចណើ ចៅចរល
រួក្ចេរាោមរក្សចមេងននរក្យនន និងការចព្បើព្បាស់របស់រួក្ចេ
ចៅក្ន ុងបរបិទខ៉ុសៗោា ។  
ឧ. 4-year-old girl: I’m not being boisterous, I’m being 
girlstrous! 

ឧ. 3-year-old: I love you, mummy. 

     Mum: I love you, too. 

     3-year-old: I love you, three. 

 
 

 

ភាសាផ្ទា ល់មាត់ 

ានវាក្យស័រាបងាា ញេំនិត្។  

និោយព្បណ ល 2600 រក្យ។ 

យល់បានព្បណ លជា 20,000 រក្យ។  

និោយចៅក្ន ុងព្បចោេណដលបចងេ ើត្ចេើងបានលអ  និងសម ុ េសាម ញ។  

ចព្បើព្បាស់ព្េប់ថាា ក្់ននរក្យ ចរលេឺសំណួរ ចស ក្ត ីណតេងការណ៍ ចស ក្ត ី
ព្បកាស។ 

អា អន៉ុវត្តតាមការណណនំមួយ និងរីរជំហាន ឧ. ចដ្ឋេះណសបក្ចជើងរបស់
អាក្ច ញ ច ើយបនា ប់មក្ដ្ឋក្់វាឱ្យឆ្ា យ។ 

ការអាន 

សាត ប់ចរឿងននចដ្ឋយយក្ ិត្តទ៉ុក្ដ្ឋក្់។ 

 ូលរមួក្ន ុងការអានខាេ ំងៗ សូព្ត្រីការ ងចំ។ 

ចប់ច ត្ើមអា ទសសន៍ទយរក្យចៅក្ន ុងអត្ាបទណដលណ អ្ក្ចលើរក្យជួន។ 

ដឹងអំរីរចបៀបណដលចសៀវចៅ 'ដំចណើរការ' យល់រីេំនិត្ននដូ ជាេព្មប 
ម៉ុខ  េព្មបចព្កាយ   ំណងចជើង រក្យ ទំរ័រ។  

ណសវងអំរីរចបៀបចបើក្ទំរ័រ និងទិសចៅអក្សរណដលព្ត្ូវអាន ចរលេឺរីចលើ
ចៅចព្កាម រីច វ្ងចៅសាត ំ។ 

បងាា ញអាក្បបក្ិរោិដូ ជាអាក្អាន។ “ អាន” ចសៀវចៅណដលធ្លេ ប់សាគ ល់។  

សាគ ល់ និងដ្ឋក្់ច ម្ េះអក្សរននអក្ខ រព្ក្ម។  

យល់អំរីទំនក្់ទំនងរវាងអក្សរ និងសំចេង។ 

ចប់ច ត្ើមយល់អំរីវណណ យ៉ុត្ត ិ។ 
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ចាប់ទ ដ្ើមដឹងដាំបូង (អាយុ 3 ទៅ 5 ឆ្ន ាំ) ចាប់ទ ដ្ើមដឹង (មុនសាលាមទតេយយ / មទតេយយ) 

ការអាន 

ចសា ើស៉ុំឱ្យអានចរឿងននចៅដល់រួក្ចេ។ 

ានចសៀវចៅណដល ូល ិត្ត  វរ កក្រាយក្ន ុងការបានអានវាចេើងវញិមតងច ើយ 
មតងចទៀត្។ 

ច វ្ ើរ៉ុត្ជាអាន ចបើក្ទំរ័រ និងចព្បើរបូភារននចដើមបីព្បាប់ចរឿងរីការ ង
ចំ ឬបចងេ ើត្ជាចរឿងតមីៗចដ្ឋយចព្បើរបូភារច្សងៗ។ 

សាគ ល់ និងរាោមអានអក្សរចៅក្ន ុងបរសិាា នរបស់រួក្ចេ។ អា ក្ត់្
សាគ ល់អក្សរណដលចប់ច ត្ើមច ម្ េះរបស់រួក្ចេចៅក្ន ុងបរសិាា នរបស់រួក្
ចេ។ 

ច េះចលខ និងអក្សរមួយ ំនួន ច ើយសាគ ល់ចលខ និងអក្សរទងំចនេះចៅ
ក្ន ុងព្បចនទអក្សររ៉ុមពខ៉ុសៗោា ណដលានចៅក្ន ុងបរសិាា ន និងចសៀវចៅ។ 

ការសរទសរ 

ចព្បើព្បាស់និមិត្តសញ្ា នន (បនា ត្ ់រងវង់ ឬរាងច្សងចទៀត្) ចដើមបីត្ំ្ង

ឱ្យរក្យ។ 

ដឹងរីភារខ៉ុសោា រវាងការេូរ និងការសរចសរ។ 

យល់ថាអក្សរចបាេះរ៉ុមពានសារក្ន ុងចនេះ។ 

អា ដ្ឋក្់សាេ ក្ចលើេំនូរផ្ទា ល់ខល នួជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ា ដូ អក្សរ ឬ មេង
អក្សររីបរសិាា ន។ 

ការរិចសា្ន៍ននជាមួយនឹងរាងអក្សរ។ 

អា េូសតាមដ្ឋនអក្សរ និងរាង។ 

ចប់ច ត្ើមចព្បើអក្សររិត្ព្បាក្ដ ចទេះបីព្រវៗក្៏ចដ្ឋយ ចដើមបីត្ំ្ងឱ្យរក្យ
នន។  

ចប់ច ត្ើមយល់អំរីេំនិត្ននរ៉ុមពអក្សរខ៉ុសៗោា  ណដលថាអក្សរដូ ោា អា 
ព្តូ្វបានសរចសរតាមវ ិ្ ីចព្ ើនោ ង៖ ឧទ រណ៍ 'A a' 

ការសរទសរ 

ដឹងរីទាេ ប់ននការសរចសរអក្សរ ចប់ច ត្ើមសរចសររីចលើចៅចព្កាម និងរី
ច វ្ងចៅសាត ំ ទ៉ុក្ ចនេ េះរវាងរក្យ។  

ចប់ច ត្ើមសរចសរអក្សរននអក្ខ រព្ក្ម និងរក្យសាគ ល់ ាស់លាស់មួយ ំនួ
ន។  

សរចសរច ម្ េះខល នួឯង។ ចប់ច ត្ើមចព្បើអក្សរ្ំ និងអក្សរតូ្ បានព្បាក្ដ
ព្បជាជាងម៉ុន។ 

ចរលខេេះអា ានណខសអក្សរដណដលៗចៅចរលណដលរួក្ចេ ច្ិត្ ច្ង់វវ ិ្ ី ណដល
សរចសរអក្សរចនេះ។ 

ចប់ច ត្ើមចព្បើសំចេងរក្យចដើមបីព្បក្បរក្យទងំចនេះចៅចរលសរចសរ។ 
ចប់ច ត្ើមចព្បើសំចេងដំបូងចដើមបីត្ំ្ងឱ្យរក្យចៅចរលសរចសរ។ 

អា ចព្បើច ម្ េះអក្សរសព្ាប់សំចេង ឧទ រណ៍ 'cAK' សព្ាប់ 'cake' ។ 

អា វាយចលើកាត រ ៉ុ   មេងរក្យណដលបានសរចសរចដ្ឋយនដ ឬរក្យរីចសៀវ
ចៅ។ 
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ចាប់ទ ដ្ើមដឹងដាំបូង (អាយុ 3 ទៅ 5 ឆ្ន ាំ) ចាប់ទ ដ្ើមដឹង (មុនសាលាមទតេយយ / មទតេយយ) 

សរចសរច ម្ េះខល នួឯង។ អា ព្ េំអក្សរ្ំ និងអក្សរតូ្  ច ើយចព្បើវាចដ្ឋយ
មិនស៉ុី ងាវ ក្់ោា ។ 

 

ពង្ងីក (ឆ្ន ាំទី 2 ដល់ទី 4) អនេរកាល (ឆ្ន ាំទី 1 ដល់ទី 2) មុន (មទតេយយដល់ឆ្ន ាំទី 1) 

ភាសាផ្ទា ល់មាត់ 

ចព្បើវាក្យស័រា និងរ នសមព ័នធ ព្បចោេកាន់ណត្សម ុេសាម ញចេើង។  

អា ណក្សព្មួលរក្យសំដីរបស់រួក្ចេចដើមបីបំចរញតាមត្ព្មូវការននសាា នភារច្សងៗ។ 

បចងេ ើនការចព្បើភាសាសព្ាប់ចោលបំណង និងម៉ុខងារជាចព្ ើនព្បចនទ ដូ ជា៖ 

បំចរញតាមចស ក្ត ីព្ត្ូវការផ្ទា ល់ខល នួ និង ំណង ់ឧទ រណ៍  ចត្ើខំុ្ស៉ុំមួយណរងបានចទ? 

• ព្េប់ព្េងអាក្បបក្ិរោិ អារមមណ៍ ឬឥរោិបតរបស់អាក្ដនទ ឧទ រណ៍  ក្៉ុំច វ្ ើដូច ាេះ។ 

• ទក្់ទងជាមួយអាក្ដនទ និងបចងេ ើត្ទំនក្់ទំនង ឧទ រណ៍  ចត្ើអាក្ ង់អងគ ុយជាមួយខំុ្ឬចទ? 

• ព្បាប់អំរីខល នួចេ និងបទរិចសា្ន៍របស់រួក្ចេ ឧទ រណ៍  ខំុ្អា េូរបាន។ 

• ចរៀនអវ ីណដលតមី និងច វ្ ើចត្សត ចលើ ំចណេះដឹងរបស់រួក្ចេ ឧទ រណ៍  ច ត្៉ុអវ ីចរឿងចនេះបានចក្ើត្ចេើង? 

• ព្សនម បចងេ ើត្រិនរតមីៗ ណត្ងជាចរឿងនន ឧទ រណ៍  ចតាេះច វ្ ើជាព្រេះនង។ 

• ជូនដំណឹង រិរណមាន រនយល់ ឧទ រណ៍ ខំុ្នឹងព្បាប់អាក្អំរីសត្វលអ ិត្។ 

អា សាត ប់ចដ្ឋយយក្ ិត្តទ៉ុក្ដ្ឋក្់ និងច វ្ ើតាមការណណនរំ ៉ុជំហាន ឧទ រណ៍៖ ច ញចៅខាងចព្ៅ ច ើយរិនិត្យរក្ចមើលមួក្របស់អាក្ចៅក្ន ុងរតយនត។ 
បនា ប់ មក្វញិ ច ើយព្បាប់ខំុ្ព្បសិនចបើអាក្មិនអា រក្វាច ើញចទ។ 
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មុន (មទតេយយដល់ឆ្ន ាំទី 1) អនេរកាល (ឆ្ន ាំទី 1 ដល់ទី 2) ពង្ងីក (ឆ្ន ាំទី 2 ដល់ទី 4) 

ការអាន 

អានចសៀវចៅអំរីេំនិត្ននណដលរួក្ចេសាគ ល់ ឬ
ជាមួយនឹងសា ់ចរឿងសាមចាៗ។ 

ចប់ច ត្ើមអានោ ងសាា ត្់ជនំញតាមរយៈការអន៉ុវ
ត្ត។ 

អា ទសសន៍ទយទិដាភារខេេះននចរឿងណដលនឹងមក្
ដល់។ 

ចព្បើព្បាស់ការច េ្ ើយ េ្ងជាសំចេងអក្សរ ជំរូក្
រក្យ និងបរបិទចដើមបីជួយក្ំណត្់រក្យតមី។  

សាគ ល់រក្យណដលបានដឹង និងរក្យណដលចព្បើញឹក្
ញាប់ខាេ ំងចៅក្ន ុងអត្ាបទណដលបានចបាេះរ៉ុមព។ 

ចព្បើត្ព្មយុរបូភារចដើមបីជួយក្ន ុងការបចងេ ើត្អត្ា
ន័យចៅចរលអាន។ 

តាមដ្ឋនការអានផ្ទា ល់ខល នួ និងណក្ខល នួឯង។ ជូន
ដំណឹងចៅចរលរួក្ចេមិនយល់អត្ាបទ។ 

អា រិភាក្ានូវអវ ីណដលរួក្ចេបានអាន រំលឹក្
សា ់ចរឿងចេើងវញិ និងចស ក្ត ីលមអ ិត្មួយ ំនួន។ 

 

 

 

 

 

 

ការអាន 

អានចសៀវចៅអំរីព្បធ្លនបទណដល ួសរីបទ
រិចសា្ន៍របស់រួក្ចេកាន់ណត្ចក្ើនចេើង រមួានចរឿង
ព្បចលាមចលាក្ព្បឌ្ិត្ និងចរឿងព្បចលាមចលាក្មិន
ព្បឌ្ិត្ជាចព្ ើន។ 

អានបានកាន់ណត្សាា ត្់ជនំញ និងការបចចចញមត្ិ
កាន់ណត្ចព្ ើន។  

ច វ្ ើតាមវណណ យ៉ុត្ត ិចៅចរលអានឮខាេ ំងៗ ឧទ រណ៍ 
ចលើក្សំចេងចដើមបីបងាា ញថាជាសំណួរ។ 

ចព្បើយ៉ុទធសាស្រសតក្ំណត្់អត្តសញ្ា ណរក្យចដ្ឋយាន
ភារងាយព្សួល និងរ ័សជាងម៉ុន។ 

អា ច វ្ ើការរាក្រណ៍អំរីចរឿងចដ្ឋយណ អ្ក្ចលើ ំចណេះដឹង
រីចរឿងទូចៅ។ 

ណក្ខល នួឯងចដ្ឋយចព្បើយ៉ុទធសាស្រសតកាន់ណត្ានព្បសិទធភា
រ។ សាគ ល់រក្យជាចព្ ើនបានចដ្ឋយការចមើលច ើញ។ 

អានអត្ាបទចេើងវញិចៅចរលមិនយល់។ 

រិភាក្ាអំរីតួ្អងគ  និងព្រឹត្ត ិការណ៍ចៅក្ន ុងចរឿង។ 

អានឯក្សារមិនណមនចរឿងព្បចលាមចលាក្ព្បឌ្ិត្ចដើមបី
រក្ ចមេ ើយចៅនឹងសំណួរជាក្់លាក្់ ឬសព្ាប់ចោល
បំណងជាក្់លាក្់មួយ ំនួន។  

ច េះយល់ចរឿងតាមក្ព្មិត្អត្ាន័យមូលដ្ឋា ន។ ចប់ច ត្ើ
មណសវងយល់អត្ាន័យបងេប់ណដលេួរឱ្យក្ត្់សាគ ល់បាន
កាន់ណត្ចព្ ើនចៅក្ន ុងចសៀវចៅ។ 

 

 

 

ការអាន 

អានចដ្ឋយានភារសាា ត្់ជនំញ និងការ
បចចចញមត្ិកាន់ណត្ចក្ើនចេើង។ 

អានចសៀវចៅកាន់ណត្ណវងនិងសម ុេសាម ញជាង
ចនេះចដ្ឋយឯក្រាជយ។ 

ចព្បើយ៉ុទធសាស្រសតក្ំណត្់អត្តសញ្ា ណរក្យបាន
ព្ត្ឹមព្ត្ូវ និងចដ្ឋយសវ ័យព្បវត្ត ិ ចៅចរលជួប
ព្បទេះរក្យណដលមិនសាគ ល់។ 

ចព្បើយ៉ុទធសាស្រសតជាចព្ ើនចៅចរលទញអត្ាន័យរី
អត្ាបទ។ 

ព្ត្ូវការការោំព្ទត្ិ  ឬមិនព្ត្ូវការការោំព្ទរី
របូភារចៅក្ន ុងចសៀវចៅចដើមបីដឹងអត្ាន័យ។ 

សចងខប ំណ៉ុ  សំខាន់ៗរីអត្ាបទចរឿង
ព្បចលាមចលាក្ព្បឌ្ិត្ និងចរឿងព្បចលាមចលាក្
មិនព្បឌ្ិត្។ 

បចងេ ើត្ការភាា ប់ទំនក្់ទំនងរវាងបទរិចសា្ន៍
ផ្ទា ល់ខល នួ  ំចណេះដឹងអំរីចសៀវចៅ ឬរិនរចលាក្ 
និងចសៀវចៅណដលបានអាន។ 

បក្ព្សាយអត្ាបទសព្ាប់អត្ាន័យ និងទំនក្់
ទំនងនន។ 

ការបចងេ ើនសមត្ាភារក្ន ុងការណសវងយល់អត្ា
ន័យបងេប់រីចសៀវចៅ។ 
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មុន (មទតេយយដល់ឆ្ន ាំទី 1) អនេរកាល (ឆ្ន ាំទី 1 ដល់ទី 2) ពង្ងីក (ឆ្ន ាំទី 2 ដល់ទី 4) 

ការសរទសរ 

បចងេ ើត្អត្ាបទផ្ទា ល់ខល នួសព្ាប់អាក្ដនទអាន។ 

សំចណរណដលអានចៅដូ ជាភាសានិោយណដល
បានក្ត់្ព្តាទ៉ុក្។ 

ចព្បើព្បាស់ទងំការព្បក្បរក្យណដលបានន ា  និង
ការព្បក្ប្មមតា។  

ចព្បើព្បាស់តារាងរក្យចដើមបីជួយព្បក្ប។ 

ជា្មមតាសំចេងដំបូង ច ើយចរលខេេះសំចេង ៉ុង
ចព្កាយព្ត្ូវបានចព្បើចដើមបីត្ំ្ងឱ្យរក្យ 
ឧទ រណ៍ pla = playing។ 

ព្បក្បរក្យណដលាន 3 ចៅ 4 តួ្រអក្សរបានព្ត្ឹម
ព្ត្ូវ។ 

អា បចច លូសំចេងោា  ឬណ ក្សំចេងជាណ ា្ក្ចៅ
តាមរក្យរាងគមួយ ឧ.c-a-t។ 

អា ឮ និងរាប់ ំនួនរាងគក្ន ុងរក្យមួយ។  

ដក្ឃ្លេ រវាងរក្យននកាន់ណត្ានភារព្បាក្ដ
ព្បជា។ 

ចព្បើខណឌ សញ្ា  និងអក្សរ្ំ។  

ការរិចសា្ន៍ចដ្ឋយចព្បើវណណ យ៉ុត្តច្សងចទៀត្ដូ ជា
សញ្ា ឧទន និងសញ្ា សួរ។ 

ចប់ច ត្ើមចព្ជើសចរ កសទព្មង់ខ៉ុសៗោា  ឬរចបៀបនន
ការសរចសរសព្ាប់ចោលបំណងខ៉ុសៗោា ។ 

ចប់ច ត្ើមវាយរក្យ និងព្បចោេចៅក្ន ុងក្មម វ ិ្ ី
វាយអត្ាបទ។ 

ការសរទសរ  

សរចសរព្បចនទ ឬណបបណ្នអត្ាបទច្សងៗោា ។ 

ចប់ច ត្ើមចព្បើភាសា ល្ វូការជំនួសឱ្យភាសាផ្ទា ល់ាត្់ សំ
ចណរចប់ច ត្ើមសាត ប់ចៅដូ ជាសំចណរកាន់ណត្ចព្ ើន។ 

ការសរចសរព្បចោេកាន់ណត្ានព្បណវងណវង និង
កាន់ណត្សម ុេសាម ញ។ 

ចព្បើ ំចណេះដឹងខាងចវយាក្រណ៍ណដលកំ្រ៉ុងវវវិឌ្ឍន៍ចដើមបី
ច វ្ ើឱ្យសំចណរានព្បសិទធភារ ឧទ រណ៍ ចព្បើេ៉ុណនម
ចដើមបីបណនាមការរណមាន  ចដើមច ើរណមានបត្ងខពស់។ 

ព្បក្បរក្យណដលខល នួបានចរៀនព្បក្បោ ងព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ 

ចប់ច ត្ើមអន៉ុវត្តលំនំព្បក្បណដលបានចរៀនចៅនឹង
រក្យណដលមិនធ្លេ ប់សាគ ល់។ 

អា ឮរាងគជាចព្ ើនចៅក្ន ុងរក្យនន ច ើយចព្បើវា
ចដើមបីជួយព្បក្ប។ 

ព្បក្បរក្យណដលានក្ព្មិត្ចព្បើញឹក្ញាប់ខាេ ំង បាន
ព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ 

ចប់ច ត្ើមចព្បើព្បាស់ដំចណើរការសរចសរចដើមបី្លិត្សាា នដ
ការងារ ៉ុងចព្កាយ (ព្រង ណក្សព្មួល សរចសរចេើងវញិ)។ 

 ូលរមួក្ន ុងរចបៀបដំចណើរការននការសរចសរ។ 

 

ការសរទសរ 

ព្បក្បរក្យណដលខល នួបានចរៀនព្បក្បោ ង
ព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ ចប់ច ត្ើមបចច លូវាក្យសរា  និងភាសា
ក្ន ុងសំចណរចសៀវចៅកាន់ណត្សម ុេសាម ញ ូលក្ន ុង
ការសរចសរ។ 

អា រមួបចច លូវាក្យសរាបច ចក្ចទសចៅចរល
សមព្សប ឧទ រណ៍តនិក្សត្វានតង់ចៅ
ចរេះសព្ាប់ដ្ឋក្់កូ្ន តនិក្សត្វ  ចៅក្ន ុងអត្ា
បទ ត្ល់រ័ត្មាានអំរីសត្វក្ន ុងព្បចទសអូស្រសាត លី។ 

្លិត្ទព្មង់ននការសរចសរខ៉ុសៗោា ។ ចព្ជើសចរ កស
រ នសមព ័នធណដលសមនឹងចោលបំណងជាក្់លា
ក្់។ 

ចព្បើដំចណើរការសរចសរចដើមបី្លិត្ក្ិ ចការ និង
ណ ក្រំណលក្ជាមួយមិត្តនក្ត ិ។ 

ច វ្ ើបទបងាា ញក្ិ ចការផ្ទា ល់ខល នួដល់សិសសដនទ
ចទៀត្ និង ត្ល់ចោបល់ដល់សិសសដនទចទៀត្។ 

ចប់ច ត្ើមចព្បើក្ថាខណឌ ចដើមបីសរចសរអត្ា
បទកាន់ណត្ណវងជាងចនេះ។ 
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