၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္က သိလ
ု ်ဝင် စာမေးပွဲသေိုင်းဘာသာရပ် မေးခွန်းလွှာပုံစံတင်ပပပခင်းသတင်းမောင်းပါး
၂၀၁၉ ခုနှစေ
် ှာ မပပာင်းလဲအသုးံ ပပုေယ့် သေိင
ု ်းဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဟာ တက္က သိလ
ု ်
ဝင်တန်း

မကျောင်းသား၊

မကျောင်းသူတို ့အတွက်

ဖတ်စာအုပက
် ို

အလွတ်ကျေက်ေှတ်

မပဖေိရ
ု ေှု

မလျော့နည်းမစပပီး ပိုငး် ပခားမဝဖန်စဉ်းစားမတွးမခါ်နိုငေ
် ှု (Critical thinking) ကို ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်
လာမစဖို ့ ရည်ရွယ်တယ်။ မေးခွန်းပုံစံသစ်အရသင်ခန်းစာမတွကို စ၊ လယ်၊ ေုံး မကာင်းစွာနားလည်
သမဘာမပါက်ပပီးေှ ပခုံငုံစဉ်းစားပိုင်းပခားမဝဖန်ပပီး မပဖေိုရေယ့် မေးခွန်းေျေိုး ပဖစ်တယ်။ ပဓါနကျေတဲ့
သေိင
ု ်းေိုင်ရာ အသိသညာ (Prime Historical Concepts) မတွကုိ သိပေင် နားလည်မစဖို ့ ဦးတည်တဲ့
မေးခွန်းေျေိုးပဖစ်ပါတယ်။
သင်ရိုးညွှန်းတေ်းအမနနဲ ့ မပပာင်းလဲေှုရေ
ှိ ှာေဟုတ်ဘဲ ေူလအတိုင်းပေန်ော့သေိုင်းနဲ ့ ကေ္ဘာ့သေိုင်းေိုပပီး
ဖတ်စာအုပ် (၂) အုပ် ပပဌာန်းေှာပဖစ်တယ်။ မပပာင်းလဲတဲ့ မေးခွန်းပုံစံဟာ အလုံးစုံမပပာင်းလဲပခင်း
ေဟုတ်ဘဲ

မကျောင်းသား၊

ဘာသာရပ်ရဲ ့

မကျောင်းသူတို ့ရဲ ့

သမဘာသဘာဝနဲ ့

သင်ကကား/သင်ယူေှုအမပခအမန၊

ဘာသာရပ်လိုအပ်ချေက်တို ့အမပါ်

စာစစ်အမတွ အကကု
့
ံ၊

အစစအရာရာချေိန်ထိုးပပီးေှ

အနည်းငယ်သာ ပပင်ေင်မပပာင်းလဲထားပခင်း ပဖစ်တယ်။ မကျောင်းသား၊ မကျောင်းသူတို ့နဲ ့ ဘာသာရပ်တို ့
အတွက်

ပိုေုအ
ိ ကျေိုးပဖစ်ထွန်းမစဖို ့ရည်ရွယ်ပပီး

အပိုငး် ကဏ္ဍအချေို ့ကိသ
ု ာ

ေွေ်းေံပပင်ေင်ထားတာ

ပဖစ်တယ်။
၂၀၁၉ တက္က သိလ
ု ်ဝင် စာမေးပွဲ၊ သေိင
ု ်းဘာသာရပ်ရဲ ့ မေးခွန်းဟာ အပိုင်း (က)၊ အပိုင်း (ခ)၊ အပိုင်း
(ဂ)၊ အပိုင်း (ဃ) ေိုပပီး အပိုငး် မလးပိုင်း ပါဝင်ေှာပဖစ်တယ်။ မေးခွန်း အပိုငး် မလးပိုင်းလုံးကို
မပဖေိုရေှာ ပဖစ်တယ်။ မေးခွန်းရဲ ့ အပိုငး် တစ်ပိုငး် စီ၊ ပုဒ်ခဲတ
ွ စ်ခုစေ
ီ ှာ သင်ရိုးတစ်ခလ
ု ုံး လွှေ်းပခုံေိမအာင်
မေးထားတဲ့ မေးခွန်းပဖစ်တယ်။
မေးခွန်းအပိုင်း (က) ေှာနံပါတ် ၁။ (က)၊ ၁။ (ခ)၊ ေိုပပီး ပါရှိေှာပဖစ်တယ်။
နံပါတ် ၁။ (က) မေးခွန်းက"မအာက်ပါကွက်လပ်ေျေား၌ ပဖည့်စွကရ
် ေည့် အမပဖေျေားကိုအမပဖစာအုပ်တွင်
မရးပါ။ ဟူ၍ ပဖစ်တယ်။ (၁) ေှ (၁၀) အထိ ၁၀ ပုဒ် ပါဝင်တယ်။ ပေန်ော့သေိုင်းေှ (၅) ပုဒ်၊ ကေ္ဘာ့သေိုငး် ေှ
(၅) ပုဒ် ပါရှိေှာပဖစ်တယ်။ တစ်ပဒ
ု ်ရဲ ့ ရေှတ်ဟာ (၁) ေှတ်ပဖစ်ပပီးစုစုမပါင်းရေှတ်ေှာ (၁၀) ေှတ်
ပဖစ်တယ်။ ဓေ္မဓိဌာန် မေးခွန်းေျေားဟာ မကျောင်းသူ၊ မကျောင်းသားေျေားရဲ ့ ဘာသာရပ်တွင် မကျေညက်ေ၊ှု
စဉ်းစားမတွးမခါ်ေှုကုအ
ိ ားမပးပပီးပဖတ်ထိုးဉာဏ်ကို ေန်းစစ်တဲ့မေးခွန်း ပဖစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းအပိင
ု ်း ၁။ (ခ) ေှာ (၁) ေှ (၁၀) ထိပါဝင်ပပီးမအာက်မဖာ်ပပပါ မေးခွန်းတစ်ခစ
ု ီအတွက်
မပးထားမသာအမပဖ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) တို ့အနက်ေှ အမပဖေှန်တစ်ခုကိုအမပဖစာအုပ်တွင် မရးပါ ပဖစ်တယ်။
ပေန်ော့သေိုင်းေှ (၅) ပုဒ်၊ ကေ္ဘာ့သေိုငး် ေှ (၅) ပုဒ်၊ စုစုမပါင်း (၁၀) ပုဒ် ပါရှိေှာပဖစ်တယ်။ တစ်ပဒ
ု ်ရဲ ့
ရေှတ်ဟာ (၁) ေှတ်ပဖစ်ပပီး စုစုမပါင်းရေှတ်ေှာ (၁၀) ေှတ် ပဖစ်တယ်။ သင်ခန်းစာေျေားကို မလ့လာရာေှာ

အမရးကကီးတဲ့အချေက်ဟာ

ဘာလဲေိုတာမကျောင်းသား၊

မကျောင်းသူေျေားရဲ ့

ေင်ပခင်မတွးမခါ်ေှုနဲ ့

စဉ်းစားဉာဏ်ကုိ မဖာ်ထုတ်မလ့လာ ေန်းစစ်တာပဲပဖစ်တယ်။ ဒီအပိုငး် ေှာမတာ့ ယခင်နှစ်က မေးခွန်းေှာ
ပါခဲ့တဲ့ "ေှား" သို ့ေဟုတ် "ေှန်" မရွးခိုင်းတဲ့ မေးခွန်း (အပုဒ်ငယ် (၅) ပုဒ်) ကိပု ဖုတ်လိုက်ပပီး(က) (ခ)
(ဂ) ထဲေှ အမပဖေှန် တစ်ခမ
ု ရွးခိုငး် တဲ့ မေးခွန်းကို (အပုဒ်ငယ် (၅) ပုဒ်ေှ (၁၀) ပုဒ်သို ့) ပုဒ်မရတိုးပပီး
မေးထားတာ ပဖစ်တယ်။
မေးခွန်းအပိုင်း (ခ) ေှ ပုဒ်ခဲွ (၂) ဟာမအာက်ပါတို ့အနက်ေှ မလးပုဒ်ကို ေှတ်စုတိုမရးပါ ပဖစ်တယ်။ (က)
ေှ (ဇ) အထိပါပပီးပေန်ော့သေိုငး် (၄) ပုဒ်နင
ှ ့် ကေ္ဘာ့သေိုင်း(၄) ပုဒ်တို ့ ပါဝင်တယ်။ နှစသ
် က်ရာ (၄) ပုဒ်ကို
မပဖေိုရန် ပဖစ်ပါတယ်။ တစ်ပုဒ် ရေှတ်ေှာ (၅) ေှတ် ပဖစ်ပပီး (၂၀) ေှတ်ဖိုး မပဖေိုရေှာပဖစ်တယ်။ သင်ရိုးပါ
သင်ခန်းစာေျေားေှ

အဓိကေှတ်သားသင့်တဲ့

အချေက်ေျေားကို

နားလည်သရ
ိ ှိ

ေှုရှ/ိ ေရှိ

စစ်မေးတဲ့

မေးခွန်းပဖစ်ပါတယ်။ အလွတ်ကျေက်ထားတဲ့စာကို ပပန်လည်မပဖေိပု ခင်းေျေိုး ေဟုတ်ဘဲ အဓိကအချေက်ကို
စဉ်းစားမတွးမခါ်နိုငရ
် န် ပဖစ်ပါတယ်။ အပိုငး် (ခ) အပိုငး် ေှာပပင်ေင်ေှုေရှိဘဲ ၂၀၁၈ မေးခွန်းပုံစံအတိုင်း
ပဖစ်တယ်။
အပိုငး် (ဂ) နှင့် (ဃ) ဟာစာစီစာကုံးပုံစံပဖစ်ပပီး သေိင
ု ်းအမကကာင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပပီး ေက်စပ်
မတွးမခါ်တတ်ရန်၊

မကျောင်းသား၊

မကျောင်းသူ၏

ကိယ
ု ်ပိုင်အပေင်ကုိ

တင်ပပမဖာ်ထုတ်တတ်ရန်

မေးထားတာ ပဖစ်တယ်။ ေှတ်စုရှည် မရးရေှာပဖစ်ပပီး သေိင
ု ်းအမကကာင်းအရာ၊ အချေက်အလက်ေျေားကို
ေက်စပ်ပပီး မပဖေိုရေှာ ပဖစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းအပိုင်း (ဂ) ပုဒ်ခဲွ (၃) ေှာမအာက်ပါတို ့အနက်ေှ နှစ်ပုဒ်ကုမ
ိ ပဖေိုပါ ပဖစ်တယ်။ စာစီစာကုးံ
ပုံစံပဖစ်တယ်။ ပေန်ော့သေိုင်းမေးခွန်းေျေားပဖစ်ပပီး ယခင်က စုစုမပါင်း (၅) ပုဒ် ပါရှိခပဲ့ ပီး ယခုမေးခွနး်
ေှာမတာ့ စုစုမပါင်း (၄) ပုဒ် ပါရှိေှာပဖစ်တယ်။ ယင်း (၄) ပုဒ် အနက်ေှ ကကိုက်နှစသ
် က်ရာ (၂) ပုဒ်ကို
မပဖေိုရေှာပဖစ်တယ်။ တစ်ပဒ
ု ်ရဲ ့ ရေှတ်ေှာ (၁၅) ေှတ် ပဖစ်ပပီး (၂) ပုဒ် အတွက် စုစုမပါင်းရေှတ်ေှာ (၃၀)
ေှတ် ပဖစ်တယ်။
မေးခွန်းအပိုင်း (ဃ) ပုဒ်ခဲွ (၄) ေှာမအာက်ပါတို ့အနက်ေှ နှစ်ပုဒ်ကိုမပဖေိုပါပဖစ်တယ်။ စာစီစာကုံး
ပုံစံပဖစ်တယ်။ ကေ္ဘာ့သေိုင်းမေးခွန်းေျေားပဖစ်ပပီး ယခင်က စုစုမပါင်း (၅) ပုဒ် ပါရှိခပဲ့ ပီး ယခု မေးခွန်း
ေှာမတာ့ စုစုမပါင်း (၄) ပုဒ် ပါရှိေှာပဖစ်တယ်။ ယင်း (၄) ပုဒ် အနက်ေှ ကကိုက်နှစသ
် က်ရာ (၂) ပုဒ်ကို
မပဖေိုရေှာပဖစ်တယ်။ တစ်ပဒ
ု ်ရဲ ့ ရေှတ်ေှာ (၁၅) ေှတ်ပဖစ်ပပီး (၂) ပုဒ် အတွက် စုစုမပါင်းရေှတ်ေှာ (၃၀)
ေှတ် ပဖစ်တယ်။
၂၀၁၈ မေးခွန်းမဟာင်းရဲ ့ စုစုမပါင်းမပးေှတ်ကမတာ့ (၂၁၀) ပဖစ်ပပီး ယခု ၂၀၁၉ မေးခွန်းရဲ ့ စုစုမပါင်း
မပးေှတ်ေှာ (၁၈၀) ေှတ် ပဖစ်တယ်။ မေးခွန်း၏ အေှတ်ပပည့်ေှာအေှတ် (၁၀၀) ပဖစ်ပပီးမအာင်ေှတ်ေှာ
(၄၀) ပဖစ်ပါတယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္က သိလ
ု ်ဝင် စာမေးပွဲသေိုငး် ဘာသာရပ် မေးခွန်းလွှာပုံစံဟာ သေားရိုးကျေ အလွတ်
ကျေက်ေှတ် မပဖေိုတာကိခ
ု ျေည်း အားေမပးဘဲမကျောင်းသား၊ မကျောင်းသူေျေားရဲ ့မတွးမခါ် ေင်ပခင်ေှုကို
လည်း အားမပးတဲ့ ဓေ္မဓိဌာန်ပုံစံ၊ သင်ရိုးပါ သင်ခန်းစာေျေားေှ အဓိကေှတ်သားသင်တ
့ ဲ့ အချေက်ေျေားကို
နားလည်သရ
ိ ှိေှု

ရှိ/ေရှိစစ်မေးတဲ့

အမကကာင်းအရာေျေားကို
ေတူကဲပွ ပားတဲ့

ေှတ်စုတိုပုံစ၊ံ

မဝဖန်သုံးသပ်ချေက်ေျေားနှင့်

ချေည်းကပ်ေှုမတွနဲ ့

သေိင
ု ်းအမကကာင်းအရာကို

ေက်စပ်ပပနိုငပ် ပီး

စာစီစာကုးံ ပုံစံမရးရေယ့်

မေးခွန်းရှည်ေပို ပီး

ချေည်းကပ်မပဖေိုတတ်မအာင်

ပပင်ေင်ထားတဲ့

မေးခွန်းပုံစံ

ပဖစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခလ
ု ုံးဟာ ပပဌာန်းစာအုပ်မတွကုိ လွှေ်းပခုံပပီး မပဖနိုင်ဖို ့ ဦးတည်ထားတဲ့
မေးခွန်းပဲပဖစ်တယ်။
တတ်ပခင်း၊

ဒါမကကာင့်

မကျောင်းသူ၊

မကာက်ချေက်ချေတတ်ပခင်း၊

မကျောင်းသားေျေားကို

ေန်းစစ်မဝဖန်တတ်ပခင်း၊

သေိင
ု ်းရဲ သ
့ မဘာ

အကဲပဖတ်

သင်ခန်းစာယူတတ်ပခင်း

စတဲ့

သေိင
ု ်းအပေင် ရင့်သန်လာမစဖို ့ အမထာက်အကူ ပပုတဲ့ မေးခွန်းပုံစံ ပဖစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပပင် မကျောင်းသူ၊ မကျောင်းသားေျေားကို အကကံပပုချေင်တာကမတာ့ သေိင
ု ်းဘာသာရပ်ကို
မလ့လာရာေှာ ပပဌာန်းစာအုပ်ရဲ ့ တစ်စိတ်တစ်ပုင
ိ ်းကိသ
ု ာ မရွးချေယ်မလ့လာကျေက်ေှတ်တာေျေိုး ေလုပ်ဘဲ၊
ပပဌာန်းစာအုပ်ပါသင်ခန်းစာအားလုံးကို မကျေညက်မအာင် မလ့လာရေှာ ပဖစ်တယ်။ ၂၀၁၉ မေးခွန်းဟာ
၂၀၁၈ မေးခွန်းနှင့် သိပက
် ွာပခားတဲ့ မပပာင်းလဲေှုေရှပ
ိ ါဘူး။ မကျောင်းသားေျေားရဲ ့ ေင်ပခင်မတွးမခါ်ေှုနဲ ့
စဉ်းစားေင်ပခင်ဉာဏ်ကုိ

ရင့်သန်မစဖို ့ဦးတည်ပပီး

အနည်းငယ်သာ

မပပာင်းလဲထားတာပဖစ်တယ်။

ဒါ့မကကာင့် မကျောင်းသူ၊ မကျောင်းသားေျေားအတွက် အခက်အခဲေရှိဘဲ မပဖေိုနုင
ိ ်ေယ့် မေးခွန်းပဖစ်မကကာင်း
တင်ပပလိပ
ု ါတယ်။
(နမူနာမမးခွန်းပုံစံကုိ

ပညာမေးဝန်ကကီးဌာန၏ Website ဖြစ်မော

www.moe.gov.mm တွင်

(၁၀-၅-၂၀၁၈) ေက်မန ့မှစ၍ ဝင်မောက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါမကကာင်း အေိမပး တင်ဖပအပ်ပါေည်။)

မဒါက်တာေိုေုသ
ိ န် ့
ပါမောက္ခ၊ ဌာနေှူး
သေိင
ု ်းဌာန
ရန်ကုန်တက္က သိလ
ု ်

