
ဘာသာစကားေပါင်းစံုအသံုးြပသင်ယူေရးကိုြမင့်တင်ိုင်

ေသာသင်ကားမ နညး်လမး်များ

က (၃.၂) ေကျာင်းသားများှင့် ၎င်းတုိရပ်ရွာ၏

လူမေရး၊ဘာသာစကား၊ယ်ေကျးမကဲွြပားြခားနားြခင်းများကုိနားလည်သေဘာေပါက်ေကာင်းြပသသည်။

ဘာသာစကားကဲွြပားေသာအတန်းမျိးတွင် အရည်အေသွးြပည့်မီှေသာသင်ယူမြဖစ်ေစရန် ဆရာအေနြဖင့် ဘာသာစကားေပါင်းစုံပညာေရး

ကုိ ြမင့်တင်ေပးေသာ နည်းလမ်းများ ှင့်အကမ်းတဝင်ရိှရန်လွန်စွာအေရးကီးပါသည်။ ေကျာင်းသားများ၏ မိခင်ဘာသာစကား

ကုိသင်ကားေရးတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှထည့်သွင်းအသုံးြပြခင်းသည် ေကျာင်းသားများ အေကာင်းအရာအသစ်များကုိ

အြခားဘာသာစကားြဖင့် သင်ယူေသာအခါယုံကည်မပုိမုိရရိှုိင်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပပညာေရး အသုံးြပြခင်းြဖင့်

ေကျာင်းသားများ၏ဘာသာစကားများ၊ေနာက်ခံယ်ေကျးမအေမွအှစ်၊ုိးရာဓေလ့များကုိ တန်ဖုိးထားေသာစာသင်ခန်းမျိးကုိ ဖန်တီး

ေပးသည်။ မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပဘာသာစကားေပါင်းစုံပညာေရး (MTB-MLE)ကုိြမင့်တင်ေပးေသာ စာသင်ခန်းမျိးတွင်သင်ယူရေသာ

ေကျာင်းသားများအေနြဖင့်လည်း ၎င်းတုိ၏စိတ်ကူးအြမင်များကုိယုံကည်ချက်ရိှရိှေဖာ်ထုတ်ြပသုိင်ပီး ဘာသာစကားမျိးစုံကမ်းကျင်ေသာ

သူများ ြဖစ်လာုိင်သည်။ ဆရာများအေနြဖင့်ယခု ဘာသာစကားေပါင်းစုံပညာေရးနည်းလမ်းများကုိအသုံးြပ၍သင်ကားေရးတွင်

ေကျာင်းသား အားလုံး ပါဝင်လာေအာင်လုပ်ေဆာင်ုိင်သည်။

ဦးစွာမိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍
ေဆွးေွးြခင်း

ေခါင်းစ်အသစ်တစ်ခုကုိမစခင်ေကျာင်းသားများအားေခါင်းစ်ှင့်

ပတ်သက်ပီး၎င်းတုိသိထားေသာအရာများကုိ 
မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ေဝမခုိင်းပါ။  
ထုိနည်းြဖင့်ေကျာင်းသားများသိထားေသာအရာှင့် 
ရှင်းြပုိင်ေသာအရာများကုိ ဆရာမှ ခဲွြခားသိြမင်ုိင်မည်။ 
မကာခဏဆုိသလုိေကျာင်းသားများမှေခါင်းစ်ှင့်ပတ်သက်ပီး

နားလည်မတစ်ခုရိှပီးြဖစ်သည်။ ၎င်းတုိအတွက်လုိအပ်သည်မှာ 
ေဝါဟာရစကားလုံးအသစ်များကုိ သင်ကားမ ဘာသာစကား 
(ဒုတိယဘာသာစကား) ြဖင့် သင်ယူရန်သာ လုိအပ်ေနြခင်း 
ြဖစ်ုိင်သည်။  
အကယ်၍အေကာင်းအရာကအသစ်ြဖစ်ေနလင်ေကျာင်းသားများ

ပုိမုိနားလည်ရန်အေကာင်းအရာကုိမိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍

အရင်ရှင်းြပသင့်သည်။ 

လုိက်လံေမးြမန်းေလ့ကျင့်ခန်း

• ေကျာင်းသားများသင်ယူခ့ဲရေသာသင်ခန်းစာှင့်ပတ်သက်ေသာ 
ုပ်ပုံများ၊ စကားလုံးအသစ်များြဖင့် ေဝါဟာရကဒ်များ ြပလုပ်ပါ။ 

• ေကျာင်းသားတစ်ဦးလင်ကဒ်တစ်ခုစီေပးပါ။ 
• ေကျာင်းသားများအားအတန်းထဲတွင်လှည့်လည်သွားခုိင်းပီး 

၎င်းတုိကုိင်ထားေသာကဒ်ထဲရိှ စကားလုံး (သုိ)ပုံှင့်ပတ်သက်ပီး 
အချင်းချင်းေမးခွန်းများေမးခုိင်းပါ။ 

• အတဲွတစ်တဲွတွင် ၎င်းတုိကုိင်ထားေသာကဒ်များထဲရိှ အရာများကုိ 
မှန်ကန်စွာခန်မှန်းပီးပီဆုိလင် ကဒ်ချင်းလဲခုိင်းပါ။ 

• ထုိေနာက်ေကျာင်းသားများမှအြခားတစ်ေယာက်ေြပာင်းပီး 
ေမးခွန်းများေမးကာ လပ်ရှားမကုိ ဆက်လက် လုပ်ေဆာင် 
ုိင်ပါသည်။ 

ဥပမာ။ ။ ပမတန်း အဂလိပ်စာ

ကဒ်ြပားများမှ စကားလုံး။ ။ bottle, ruler, pen 
ဥပမာ။ ။ ေကျာင်းသားများအချင်းချင်းေမးုိင်ေသာ ေမးခွန်း။

‘နင့်ရဲကဒ်ထဲကပုံကဘယ်ေနရာမှာအသုံးြပတာလဲ။’ 
‘အ့ဲဒီအရာကနင်တုိအိမ်ကမီးဖုိေချာင်မှာရိှသလား။’ 

သင်ကားမနည်းလမ်းများ
မည်သည့် ဘာသာရပ်သင်ကားမမျိးတွင်မဆုိ ေကျာင်းသားများ၏ မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ေသာ ဒုတိယဘာသာစကားများအသုံးြပ၍

သင်ကားေရးတွင်ေအာက်ပါနည်းလမ်းများကုိထည့်သွင်းအသုံးြပုိင်ပါသည်။ အချိေသာ နည်းလမ်းများသည် Susan Malone 
(2010)ခုှစ်တွင်ေရးသားထားသည့် လပ်ရှားမများကုိမီှြငမ်းေရးသားထားြခင်းြဖစ်သည်။
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န"းေထာင်ေရးမှတ်ြခင်း

• စာပုိဒ်တစ်ခုကုိ အတန်းတွင်းသင်ကားေသာဘာသာစကား
အသုံးြပ၍ြဖည်းြဖည်း ချင်း ှင့်၂ ေခါက် ၃ေခါက်ဖတ်ြပပါ။
ဖတ်ြပေနစ်တစ်ေလာက် စာပုိဒ်တစ်ပုိဒ်ေြပာင်းတုိင်း
ခဏရပ်ပီးေကျာင်းသားများကုိအဓိကအချက်များချေရး
ုိင်ရန်အချန်ိေပးပါ။

• အဓိကအချက်များေရးသားေသာအခါေကျာင်းသားများကုိ
၎င်းတုိမိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပရန်ှင့်
ကုိယ်ပုိင်စကားလုံးများသုံးရန်အားေပးပါ။

• စာပုိဒ်ကုိဖတ်ရင်းဆရာမှေကျာင်းသားများ၏မှတ်စုကုိ 
ဖတ်ရန်အတန်းထဲတွင်လှည့်လည်သွားလာပါ။ ဖတ်ပီးလင် 
ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်၊ ှစ်ေယာက်အား၎င်းတုိ
ေရးထားေသာ အဓိကအချက်များမှ တစ်ချက်၊ှစ်ချက်ကုိ     
ေဝမခုိင်းပါ။ 

• ေကျာင်းသားများမှမှတ်စုများေရးပီးေသာအခါ စာပုိဒ်ကုိ 
ြပန်လည် ေဆွးေွးပါ။ ဘယ်စကားလုံး၊ အေကာင်းအရာက 
နားလည်ရန်ခက်ခဲသလဲအစရိှသြဖင့်၎င်းတုိှင့်အတူ ြပန်လည် 
ေြပာဆုိေဆွးေွးပါ။ 

• ေကျာင်းသားများစာပုိဒ်ပါ အေကာင်းအရာကုိေသချာစွာ
နားလည်ေကာင်းသိုိင်ရန် ေနာက်ဆုံးအကိမ်အေနြဖင့်
အဓိကအချက်များကုိ မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ ရှင်းြပ၊
ေဆွးေွးပါ။

အမှားများရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှထည့်ထားေသာ
မိန်ခွန်းများ

• သင်ထားေသာေခါင်းစ်ှင့်ပတ်သက်ချတ်ိဆက်ေသာမိန်ခွန်း
အတုိများေကျာင်းသားများကုိြပင်ဆင်ခုိင်းပါ။
အေကာင်းမှာေကျာင်းသားများမှ မိန်ခွန်းများထဲတွင်
အမှားများထည့်သွင်းေရးသားရမည်ြဖစ်သည်။
အမှားဆုိတာသင်ယူမြဖစ်စ်၏ပုံမှန်အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်
ေကာင်းအသိေပးပါ။

• ထုိေနာက်ေကျာင်းသားများမှ ၎င်းတုိ၏မိန်ခွန်းများကုိ
အတန်းေရှတွင်ထွက်၍ေကျာက်သင်ပုန်းေပတွင်ေရးခုိင်းြခင်း၊
(သုိ)ေြပာခုိင်းပါ။ အြခားေကျာင်းသားများမှ ေြပာကားေနေသာ
မိန်ခွန်းကုိေသချာနားေထာင်ကာ ထုိမိန်ခွန်းထဲမှ အမှားများှင့်
ထုိအမှားများ၏ြပင်ဆင်ချက်များကုိချေရးရမည်ြဖစ်သည်။

• ေကျာင်းသားများေသာအတန်းများအတွက်ယခုလပ်ရှားမကုိ
ေကျာင်းသား ၃ေယာက်၊ ၄ေယာက် ပါေသာအဖဲွငယ်များြဖင့်
လုပ်ေဆာင်ုိင်ပါသည်။

ဥပမာ။ ။ ေအာက်ပါစာေကာင်းထဲမှအမှားရှာပါ။
“ေကျာင်းမှာရိှတ့ဲကေလးေတွဆီအေမှင့်အတူသွားေရာက်
လည်ပတ်ခ့ဲသည်။ သူက သူတုိ တေနကုိဟင်းသီးဟင်းရွက် ၄ မျိး
စားသင့်ေကာင်း သူတုိ ေြပာလုိက်တယ်။”

စာအြမန်ေရးြခင်း

• ေကျာင်းသားများအားေခါင်းစ်တစ်ခုေပးပါ။ ေပးထားေသာေခါင်းစ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ေကျာင်းသားများမှေရးုိင်သေလာက်ေရးရန် 
အချန်ိ ၅ မိနစ်ေပးပါ။ 

• ေကျာင်းသားများမှ မိခင်ဘာသာစကား (သုိ) ြမန်မာဘာသာကုိအသုံးြပ၍ေရးရမည်ြဖစ်သည်။ 
• ြဖစ်ုိင်လင် သဒါှင့် စာလုံးေပါင်းမှန်ကန်စွာ၊ စာေကာင်းအြပည့်အစုံေရးရမည်ဟုသတိေပးပါ။ ေကျာင်းသားများမှအမှားများလည်း  

ေရးလာုိင်သည်  သုိေသာ်လည်း အမှားဆုိသည်မှာ သင်ယူမအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ 
• အချန်ိြပည့်ပီဆုိလင် ေကျာင်းသားများမှ ၎င်းတုိ၏စာရွက်များကုိ အတဲွှင့် လဲလှယ်ခုိင်းပါ။ 

ထုိေနာက်အြပန်အလှန်ေရးထားသည်များကုိ စစ်ေဆး၊အမှားြပင်ခုိင်းပါ။ 
• အြပန်အလှန်စစ်ေဆးပီးလင် မိမိ၏အတဲွေဖာ်ေရးသားထားသည့်ထူးြခားသည့်အချက်များကုိေဝမခုိင်းပါ။
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အကယ်၍ ထုိ)ေန,က်

အကျိးှင့်ေနာက်ဆက်တဲွအေကာင်း ကုိသင်ယူေနေသာအခါ ယခုလပ်ရှားမကုိအသုံးြပုိင်ပါသည်။ 
• ေကျာင်းသား ၁) မှ မိခင်ဘာသာစကားကုိအသုံးြပ၍ အကယ်၍ှင့်အစြပေသာစာေကာင်းတစ်ေကာင်းကုိ ေြပာရမည်။

• ေကျာင်းသား ၂) မှ သင်ကားမဘာသာစကားကုိအသုံးြပ၍ ေနာက်ဆက်တဲွြဖစ်ရပ် စာေကာင်းတစ်ေကာင်းကုိ 
ေြပာဆုိရမည်။ 

• ထုိေနာက်ေကျာင်းသားများကုိ ပထမတွင်အသုံးြပ ေြပာသွားေသာဘာသာစကားများ ေြပာင်းလဲ၍ ယခင်စာေကာင်းများကုိ 
ြပန်လည်ေြပာဆုိခုိင်းပါ။ 

ဥပမာ။ ။ သတမတန်း ြမန်မာစာ (သဒါ)
ေကျာင်းသား ၁) ‘ေမာင်ေမာင်ဖျားလင်’ ဟုေြပာမည်။ 
ေကာင်းသား ၂) ‘သူေကျာင်းမသွားုိင်ပါ။’ ဟုတုံြပန်မည်။
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• သင်ခန်းစာှင့်ကုိက်ညီေသာ ုပ်ပုံများ၊ ြမင်ကွင်းပုံရိပ်များကုိ ြပင်ဆင်ပါ။ (ဥပမာ။ ေြမ့ပုံ၊ လမ်းတစ်လမ်းပုံ၊

မီးဖုိေချာင်တစ်ခုပုံ- သင့်အေနြဖင့်ပုံမဆဲွချင်လင် ပုံများကုိ အွန်လုိင်း (သုိ) သတင်းစာများထဲမှရှာေဖွရရိှုိင်သည်။)
• ေကျာင်းသားတစ်ဦးကုိ ပုံတစ်ပုံေပးပီး၊ အတဲွေဖာ်ရှာခုိင်းပါ။

• ေကျာင်းသားများအတဲွလုိက်တစ်ဦးမှ ပုံကုိကုိင်ကာ ၎င်း၏အေဖာ်ကုိ ပုံမြပဘဲ၊ ပုံထဲတွင်ပါေသာ ေတွြမင်ရေသာ

အရာများကုိေဖာ်ြပေြပာဆုိခုိင်းပါ။ ေကျာင်းသားများမှ ထုိသုိေဖာ်ြပေြပာဆုိေနချန်ိ တွင် သင်ကားမ

ဘာသာစကား(ဒုတိယဘာသာစကား) ကုိတတ်ုိင်သေလာက်အသုံးြပရမည်ြဖစ်သည်။

• ပုံဆဲွသူသည် ၎င်း၏အေဖာ်မှ ေြပာြပေသာပုံပါအေကာင်းအရာများကုိ အေကာင်းဆုံးကိးစားဆဲွသားရမည်ြဖစ်သည်။

• ေနာက်ပုံတစ်ပုံကုိ အသုံးြပကာ ေကျာင်းသားများအတဲွလုိက် ၎င်းတုိ၏တာဝန်များကုိလဲလှယ်ရမည်ြဖစ်သည်။

(ပထမအချန်ိတွင် ပုံဆဲွခ့ဲသူသည် ယခုအခါ ရှင်းြပသူအြဖစ်ရိှပီး ကျန်တစ်ေယာက်မှာ ပုံဆဲွရမည့်အလှည့်ြဖစ်သည်။)
• ထုိသုိြဖင့် ှစ်ဦးစလုံးပီးလင် ၎င်းတုိဆဲွထားေသာပုံများှင့် မူလပုံကုိိင်းယှ်ခုိင်းပါ။

ထုိေနာက် အတဲွေဖာ်ေြပာင်းကာ လပ်ရှာမကုိဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ပါ။

ပုံြပင်ကုိ<ပီးေြမာက်ေအာင်ေရးပါ။

• ေကျာင်းသား ၃ ေယာက်၊ ၄ေယာက်ပါေသာအဖဲွများဖဲွပါ။

• ပုံြပင်တစ်ပုဒ်မှ စာကုိယ် စာပုိဒ်တစ်ပုိဒ်ကုိ တစ်ဖဲွစီကုိေပးပါ။ ၎င်းတုိ၏စာပုိဒ်အတွက်

ေကျာင်းသားများကုိ နိဂုံးှင့် နိဒါန်းကုိ ဖန်တီးေရးသားခုိင်းပါ။

• ထုိသုိေရးသားေနစ် ေကျာင်းသားများအား မိခင်ဘာသာစကား အသုံးြပ၍ေဆွးေွးခွင့်ြပပါ။

• ထုိေနာက် ၎င်းတုိေရးထားေသာစာပုိဒ်များကုိ အြခား အဖဲွများှင့် လဲလှယ် ခုိင်းပါ။ အဖဲွလုိက်

အြခားအဖဲွေရးသား ထားသည်များကုိ စစ်ေဆးအြကံြပချက်များေပးခုိင်းပါ။

• ထုိသုိစစ်ေဆးအြကံြပပီးလင် အဖဲွလုိက် ၎င်းတုိေရးသား

ထားသည်များကုိအတန်းေရှတွင်လာေရာက်ေဝမခုိင်းပါ။



ေမးခွန်းထုတ်ပါ။

ဆရာမှစာတစ်ပုိဒ်ကုိဖတ်ပီးေနာက် ထုိစာပုိဒ်ှင့်ပတ်သက်ေသာအေြဖစာေကာင်းတစ်ေကာင်းကုိ အတန်းအားေဝမပါ။

ထုိစာေကာင်းှင့်ကုိက်ညီေသာေမးခွန်းကုိေကျာင်းသားများအားထုတ်ခုိင်းပါ။

1. ေမးခွန်းများထုတ်ေသာအခါ ေကျာင်းသားများအား ၎င်းတုိ၏ မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ေဆွးေွးပါေစ။

2. သင်၏အေြဖစာေကာင်းေပမူတည်၍ ေကျာင်းသားများအား အဖွင့်ှင့် အပိတ်ေမးခွန်းများေရးခုိင်းပါ။

3. ထုိေနာက် ေကျာင်းသားများအား ေမးခွန်းများကုိ ဒုတိယဘာသာစကား ြဖင့်ေရးခုိင်းပါ။

အကူအညီလုိေသာေကျာင်းသားများကုိဆရာမှလှည့်လည်ကူညီုိင်သည်။

4. ေကျာင်းသားများဖန်တီးေရးသားထားေသာေမးခွန်းများကုိအုပ်စုထဲတွင်ေဝမခုိင်းပါ။

ဥပမာ အေြဖစာေကာင်း။ ။ဇီးကွက်မှသမင်လှည့်စားေနသည်ကုိသိခ့ဲသည်။

ဥပမာ ေမးခွန်း။ ။ ဘာေကာင့်ဇီးကွက်က ေြမြပင်ေပမှာအစား သစ်ပင်ေပမှာဘဲေနခ့ဲတာလဲ။

ပုံြပင်ကုိြပန်ေြပာြခင်း

မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ ေကျာင်းသားများစိတ်ဝင်စားေစမည့်ပုံြပင်တစ်ပုဒ်ကုိ ဖတ်ြပပါ (သုိ) ေြပာပါ။
ထုိေနာက် ေကျာင်းသားများအားထုိပုံြပင်ကုိ ၎င်းတုိကုိယ်ပုိင် စကားလုံးများအသုံးြပ၍ သင်ကားမဘာသာစကား

(ဒုတိယဘာသာစကား)ကုိအသုံးြပ၍ြပန်ေြပာခုိင်းပါ။

အခက်အခဲြဖစ်ေနလင် ေမးခွန်းများေမးြခင်းြဖင့် ေထာက်ေပးပါ။ (ဥပမာ- ဘာေကာင့်အ့ဲလုိြဖစ်သွားတာလဲ။

အ့ဲဒါမတုိင်ခင်ဘာြဖစ်ေသးလဲ။ ပီးေတာ့ေရာဘာဆက်ြဖစ်လဲ။ အစရိှသြဖင့်)
ေကျာင်းသားများလွန်စွာအခက်အခဲြဖစ်ေနသည်ကုိြမင်လင် မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ ရှင်းြပခွင့်ေပးပါ။

၎င်းတုိ ရင်းီှးပီးသား ပုံြပင်များကုိအသုံးြပြခင်းြဖင့် ေကျာင်းသားများမှ ဒုတိယဘာသာစကားတွင်

ယုံကည်မရိှလာမည်ြဖစ်သည်။

အခန်းပတ်လည်၊နံရံေပ:မှစာများ

ေအာက်ပါနည်းလမ်းကုိ အဖဲွငယ်များြဖင့်ြပလုပ်ုိင်ပါသည်။

• ဒုတိယဘာသာစကားြဖင့်ေရးထားေသာအေကာင်းအရာေခါင်းစ်တစ်ခုမှ စာပုိဒ် ၃ပုိဒ် ၅ ပုိဒ် ကုိေရွးထုတ်ပါ။ ထုိစာပုိဒ်တစ်ပုိဒ်စီအတွက်

ေမးခွန်း ၂ ခု မှ ၄ ခုအထိ ြပင်ဆင်ထားပါ။

• ထုိစာပုိဒ်များကုိ စာသင်ခန်းနံရံများေပတွင်ကပ်ထားပါ။

• စာပုိဒ်များအတွက်ေမးခွန်းများကုိေရာေှာပီး အဖဲွများအား ေဝေပးပါ။

• ေမးခွန်းကုိေြဖဆုိရန် ေကျာင်းသားများမှ စာသင်ခန်းအံှလှည့်လည်သွားပီး စာပုိဒ်များကုိဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားများမှ

ေမးခွန်းများကုိေြဖရာတွင် သင်ကားမဘာသာစကား (ဒုတိယဘာသာစကား)ကုိအသုံးြပ၍ေြဖရမည်ြဖစ်သည်။

သုိေသာ်ေမးခွန်းများအတွက်အေြဖစ်းစားရာတွင် အဖဲွလုိက် မိခင်ဘာသာစကားကုိအသုံးြပ ေဆွးေွးုိင်သည်။

• ေကျာင်းသားများမှ မည့်သည့်စာပုိဒ် ၊မည့်သည့်စာေကာင်းမှအေြဖရေကာင်းကုိလည်း ေရးမှတ်ထားရမည်ြဖစ်သည်။

• ထုိေနာက် အဖဲွလုိက်အေြဖများရရိှပီးလင် အြခားအဖဲွများှင့် ၎င်းတုိရထားေသာအေြဖများကုိေဆွးေွးုိင်ပါသည်။

အေြဖရရိှခ့ဲေသာစာပုိဒ်၊ စာေကာင်းတူ၊မတူအြပန်အလှန်တုိက်ကည့်ုိင်သည်။

• လပ်ရှားမကုိအဆုံးသတ်ရန် ဆရာမှ ေကျာင်းသားအချိကုိ ၎င်းတုိ၏အေြဖများကုိ မိခင်ဘာသာစကား

အသုံးြပ၍ေဝမခုိင်းပါ။
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