
ေက်ာင္းသားမ်ားAားနည္းစနစ္တက်ေတြးေခၚေစရန္Aတြက္သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိသာ Aသုံးျပဳပါက Aခက္Aခဲ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
ေမးခြန္းေမးျခင္း၊စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာAေပၚ နက္နက္နဲနဲနားလည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ Aာရုံစုိက္ေစရန္ 
Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔Aျပင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aားသာခ်က္၊ Aားနည္းခ်က္မ်ားကုိလည္း သိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာမ်ားAတြက္
ေနာက္သင္ခန္းစာမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ Aေထာက္Aကူျပဳေစသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ခက္ခဲမႈAဆင့္မ်ားတျဖည္းျဖည္းတုိးျမွင့္ ၍
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔Aတြက္ စU္းစားေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း၊ Aက်ိဳးAေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း၊  
ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္စြမ္း Aစရိွေသာ Aရည္Aေသြးမ်ား တုိးတက္လာေစႏုိင္ပါသည္။

ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ား

• ေက်ာင္းသားမ်ားေ၀ါဟာရAသစ္မ်ားကုိေလ့လာႏုိင္ေစရန္
ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ားကုိAသုံးျပဳပါ။

• တစ္ဖက္တြင္ ေ၀ါဟာရကုိေရးျပီး Aျခားတစ္ဖက္တြင္ 
ထုိေ၀ါဟာရကုိ ေဖာ္ျပေသာ ပုံကုိဆြဲပါ။ 

• ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ားကုိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားAတြက္ (သုိ႔) 
စကားလုံးAသစ္မ်ား (သုိ႔) စကားစုမ်ားAား ေက်ာင္းသားမ်ား 
မွတ္မိမႈရိွမရိွ စစ္ေဆးရာတြင္ Aသုံးျပဳပါ။  
ကဒ္ကုိေရွ ႔ေနာက္လွည့္ျပီးသင္ၾကားေပးပါ။

Uပမာ။ ။ ပထမတန္းAဂၤလိပ္စာတြင္ ပုရြက္ဆိတ္ပုံ၊ 
ပန္းသီးပုံAစရိွသည့္ပုံမ်ား၏ေနာက္တြင္သင္ၾကားသြားမည္ ့
စာလုံးမ်ားေရးထား၍ ေက်ာင္းသားမ်ားလွ်င္ၿမန္စြာ
တတ္ေၿမာက္ေစရန္သင္ၾကားေပးပါ။

သစ္ပင္ပုံ 

• သစ္ပင္ပုံကုိAသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားAားျဖစ္စU္တစ္ခု (သို႔) 
Aေၾကာင္းAရာ-ျဖစ္စU္-Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
တစ္ခုAား ေတြ႔ျမင္ပါေစ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားAား သစ္ပင္ပုံတြင္ စာရြက္မ်ား Aသီးသီး 
ကပ္ပါေစ။ 

Aျမစ္ - ပထမAဆင့္ (သုိ႔) Aေၾကာင္းတစ္ခု စတင္ျဖစ္တည္မႈကုိ  
ကုိယ္စားျပဳသည္။ 
ပင္စည္ - ဒုတိယAဆင့္ (သုိ႔) ျဖစ္စU္တစ္ခုကုိကုိယ္စား ျပဳသည္။
Aကုိင္းAခတ္မ်ား -တတိယAဆင့္ (သုိ႔) Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ 

T ပုံသဏၭာန္ဇယား

• ဆုံျဖတ္ခ်က္တစ္ခု (သုိ႔) ျဖစ္စU္တစ္ခုမွ Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
Aေကာင္း၊ Aဆုိးမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုရန္ T ပုံသဏၭာန္ ဇယားကုိ 
Aသုံးျပဳပါ။ 

Uပမာ။ ။ စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း 
တုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိဇယားတြင္ေရးေစပါ။

Venn ၏ ပုံ

• ေခါင္းစU္ႏွစ္ခု (သုိ႔) Aျမင္ႏွစ္ခု၏ တူညီခ်က္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား ကုိ
ေလ့လာႏုိင္ရန္ စက္၀ုိင္းပုံသဏၭာန္ပုံကုိAသုံးျပဳပါ။

• Aျပင္ပုိင္းမ်ားသည္ ေခါင္းစU္တစ္ခုစီ၏ မတူညီေသာ 
Aရည္Aေသြးမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ 

• စက္၀ုိင္း ႏွစ္ခု ထပ္ေနေသာ Aလယ္ပုိင္းသည္ ေခါင္းစU္ႏွစ္ခု၏ 
တူညီမႈမ်ားကုိကုိယ္စားျပဳသည္။

Uပမာ။ ။ သက္ရိွႏွင့္သက္မ့ဲတုိ႔၏တူညီမႈ၊ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား 
သဘာ၀ေပါက္ပင္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ားတူညီမႈ၊ကြဲျပားမႈမ်ား
ေထာင့္မွန္စတုဂံ ႏွင့္ စတုရန္းတုိ႔၏တူညီမႈ၊ကြဲျပားမႈမ်ား

သင္ခန္းစာ၏Aစပုိင္း

လက္ေတြ႔ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင္ ့စမ္းစစ္ျခင္း
က(၄) သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိသိရိွနားလည္ျခင္း

ခ(၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကုိစစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္

Aစီရင္ခံျခင္း
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Aဆင့္ျမင့္ေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း

ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖက္ဖက္မွ စိန္ေခၚႏုိင္ေစရန္မတူညီေသာေမးခြန္းပုံစံမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္Aသုံးျပဳပါ။
• မွတ္Uာဏ္စမ္းစစ္ေသာေမးခြန္း-သင္ခန္းစာAေပၚေက်ာင္းသားမ်ားသိထားျပီးေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိေမးေသာေမးခြန္း။  
Uပမာ။ ။ ေနAဖြဲ ့Aစည္းထဲမွာ ၿဂိဳဟ္ဘယ္နွစ္လုံးပါ၀င္လဲ? 
• နားလည္မႈကုိစမ္းစစ္ေသာေမးခြန္း -ေက်ာင္းသားမ်ားAားသင္ခန္းစာAေပၚနားလည္မႈကုိေမးေသာေမးခြန္း။ 
Uပမာ။  ။ ေက်ာ္ေက်ာ္ ကမာၻကေနကုိ ဘယ္လုိပုံစံ လည္ပတ္ေနလဲ ဆုိတာကုိ နားလည္သလုိတစ္တန္းလုံးကုိျပန္ေျပာျပေပးႏုိင္မလား။

• လက္ေတြ႔Aသုံးခ်ႏုိင္မႈကုိစမ္းစစ္ေသာေမးခြန္း -သင္ခန္းစာAားလက္ေတြ႔တြင္ ဘယ္လုိAသုံးခ်မလဲဆုိသည္ကုိစမ္းစစ္ေသာေမးခြန္း။ 
Uပမာ။ ။ ကမာၻလည္ျခင္းေၾကာင့္မတူညီေသာ ရာသီUတုမ်ားျဖစ္ေပၚတယ္။Aခ်ိန္ကြာျခားမႈေတြရိွတယ္ဆုိတာသင္ယူခ့ဲရျပီေနာ္။ Aခုခ်ိန္
ထုိင္းႏုိင္ငံကေန Aေမရိကား ကုိသြားမယ္ဆုိရင္ဘယ္လုိေျပာင္းလဲမႈေတြရိွမလဲ။ မင္းတုိ႔Aေနနဲ႔ဘာေတြျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိမယ္ထင္သလဲ။
• ခြဲျခားသုံးသပ္ႏုိင္မႈကုိစစ္ေဆးေသာေမးခြန္း-ေက်ာင္းသားမ်ား၄င္းတုိ႔သင္ခ့ဲေသာAရာမ်ားကုိAသုံးျပဳျပီးAျခား AေျခAေနမ်ားကုိ
ႏိွဳင္းယွU္တတ္မႈကုိစစ္ေဆးေသာေမးခြန္း။ 

Uပမာ။  ။ Aကယ္၍ကမၻာၾကီးကသာ 23 !" ဒီဂရီ မေစာင္းခ့ဲဘူးဆုိရင္ဘယ္လုိေျပာင္းလဲသြားႏုိင္မလဲ။

Aဖြဲ႔လုိက္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔ခြဲျပီး သင္ခန္းစာနွင့္ပတ္္သက္ေသာေမးခြန္းAခ်ိဳ ႔ထုတ္ခုိင္းပါ။ W.H  (ဘယ္သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘယ္Aခ်ိန္လဲ၊  
ဘယ္ေနရာမွာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ၊ ဘယ္လုိလဲ)  ေမးခြန္းမ်ားAသုံးျပဳရန္သတိေပးပါ။

• တစ္ဖြဲ႔စီမွ ေမးခြန္းတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုသည္ သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍၄င္းတုိ႔Aေနျဖင့္ ထပ္၍ သိခ်င္ေသာ (သုိ႔) မရွင္းေသာ 
Aေၾကာင္းမ်ားAားေမးေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါေစ။ 

• Aဖြဲ႔လုိက္ေမးခြန္းမ်ားေရးျပီးသြားျပီဆုိလွ်င္ Aဖြဲ႔Aခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းမ်ားလဲလွယ္ေစျပီး Aခ်ိန္Aနည္းငယ္ေပး၍စU္းစားပါေစ။ 
• ထုိ႔ေနာက္Aျပန္Aလွန္ေျဖၾကားပါေစ။ 

Uပမာ။ ။A႒မတန္းသမုိင္းဖတ္စာမွကမာၻ ့ကုလသမဂၢAဖြဲ ့ကုိ ဘာေၾကာင့္ဖြဲ ့စည္းခ့ဲရတာလဲ? ဘယ္တုန္းကလဲ? 
ဘယ္ေနရာမွာလဲ? ႏုိင္ငံဘယ္နွစ္နုိင္ငံပါ၀င္ခ့ဲသလဲ? 

နာမည္တပ္ေခၚျခင္း

**ဆရာမ်ားAေနျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏နားလည္မႈကုိစမ္းစစ္ရန္ နားလည္လားဟုေမးျခင္းသည္ထိေရာက္မႈရိွေသာ  
နည္းလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ 
• ေက်ာင္းသားမ်ားဘယ္Aရာကုိနားလည္လဲဆုိတာသိႏုိင္ေAာင္Aေသးစိတ္က်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ေမးသင့္သည္။ 
• တစ္ခန္းလုံးAားစU္းစားေစရန္ေမးခြန္းကုိAရင္ေမးပါ။
• ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကုိနာမည္တပ္ေခၚ ျပီးေမးခြန္းကုိေျဖဆုိေစပါ။
**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္လည္း Aခ်ိန္မေရြး ၄င္းတုိ႔၏နာမည္ကုိေခၚလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ AေျဖကုိစU္းစားျပီး 
Aာရုံစုိက္ေနရန္ လုိAပ္ေၾကာင္း သိရိွေပလိမ့္မည္။ 

Uပမာ။ ။ ဆရာမမွ “ေျမဆီလႊာတုိက္စားခံရျခင္း၏AဓိကAေၾကာင္းAရင္းေတြကဘာေတြလဲ” ဟုေမးလုိက္သည္။ထုိ႔ေနာက္ “မီးမီး 
ဆရာမကုိေျမဆီလႊာတုိက္စားခံရျခင္းရဲ ႔AဓိကAေၾကာင္းAရင္း တစ္ခုေျပာျပပါလား”။ 

လက္ေတြ႔ေမးခြန္းေမးျခင္းနည္းလမ္း

နားလည္လား Aေသးစိတ္က်ေသာေမးခြန္း
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သင္ခန္းစာAဆုံး

မီးပြိဳင့္

• မီးပြိဳင့္ပုံAားAသုံးျပဳ၍ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ခန္းစာ  
Aေပၚ နားလည္မႈကုိ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးပါေစ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ နားလည္မႈAေပၚ မူတည္၍
မီးပြိဳင့္၏Aေရာင္တစ္ခုစီတြင္ စာရြက္မ်ားလာကပ္ပါေစ။  

Aစိမ္း - ယုံၾကည္မႈရိွသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သင္ခန္းစာ 
Aေပၚ နားလည္ျပီး ေမးခြန္း မရိွ။ သင္ခန္းစာမွ 
သင္ယူခ့ဲေသာ Aရာတစ္ခုAားေရးျပႏုိင္သည္။
A၀ါ - ပုံမွန္။ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔နားမလည္ေသာ၊ 
မရွင္းေသာေမးခြန္းမ်ားေရးႏုိင္သည္။ 
Aနီ -AကူAညီလုိAပ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔Aတြက္ ျပန္လည္ရွင္းျပရန္ 
လုိေသာေခါင္းစU္မ်ားကုိေရးသည္။ 

တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးျခင္း။ ။လက္ေခ်ာင္း 
၅ ေခ်ာင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားသင္ခန္းစာAေပၚ မည္မွ် 
နားလည္ေၾကာင္း AေျခAေနကုိေမးပါ။ 

• ၄င္းတုိ႔၏ သင္ခန္းစာ Aေပၚ ယုံၾကည္မႈရိွရိွနားလည္ပုံကုိ
လက္ေခ်ာင္း ၁ ေခ်ာင္း Aနိမ့္ဆုံး မွ လက္ေခ်ာင္း၅ေခ်ာင္း 
Aျမင့္ဆုံး သတ္မွတ္ျပီးလက္ေခ်ာင္းမ်ားေထာင္ျပခုိင္းပါ။  

• ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAားမ်က္စိမိွတ္ျပီး
လက္ေထာင္ခုိင္းလွ်င္ပုိထိေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

လုံး၀နားလည္ပါသည္နားမလည္ပါ

စာသင္ခန္းမွထြက္ရန္လက္မွတ္

• စာသင္ခ်ိန္၏ေနာက္ဆုံး ၅မိနစ္တြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားAား စာရြက္Aၾကမ္းေပၚတြင္  
ေမးခြန္းတစ္ခုAားေျဖေစျပီးဆရာမထံတင္ခုိင္းပါ။ 

• ဤAခြင့္Aေရးကုိ Aသုံးခ်ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား 
Aတြက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစေသာေမးခြန္း (သုိ႔)         
သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကုိျပန္လည္ေႏႊးပါ။

• ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္Aေနျဖင့္ေနာက္သင္ခန္းစာ 
တြင္မည္သည့္Aရာကုိျပန္လည္ သင္ျပရန္ (သုိ႔) 
ျပန္ေႏႊးေပးရန္လုိAပ္သည္ကုိသိႏုိင္ပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ “ဒီေန႔သင္ခန္းစာနွင့္ပတ္သက္ျပီး
ဆရာမေရးထားတ့ဲေမးခြန္းကုိကုိယ္နားလည္သလုိ
ၾကိဳးစားျပီး ေျဖၾကည့္ပါ။ ဒါေျဖျပီးရင္သြားလုိ႔ရျပီေနာ္။”

တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးျခင္း။ ။ လက္မေထာင္၊
လက္မေဘး၊လက္မေAာက္။

ေက်ာင္းသားမ်ားAားမွန္သည္၊ မွားသည္သာ ေျဖရေသာ 
ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ၄င္းတုိ႔ ၏ Aေျဖကုိ 
လက္မသုံး၍ေျဖခုိင္းပါ။ 

Uပမာ။ ။ ၾတိဂံရဲ ႔Aတြင္းေထာင့္သုံးေထာင့္ေပါင္းျခင္းသည္ ၁၈၀
ဒီဂရီျဖစ္သည္။

မွန္သည္

မေသခ်ာ

မွားသည္
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