၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္က သိလ
ု ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ သခချာဘာသာရပ်
မေးခွန်းပုံစံသစ်အတွက် ရှင်လင်းတင်ပပချက်
မေါက်တာချိုဝင်း၊ ပါမောက္ခ၊ သခချာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
သခချာဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ေျားေှာ
(၁)

မကျာင်းသား၊ မကျာင်းသူေျား သခချာဘာသာရပ်ကို ပိုေိုစိတ်ဝင်စားလာမစပပီး၊ သင်ရိုး
ပပဌာန်းချက် သင်ခန်းစာအားလုံးကို လွှေ်းပခုံမလ့လာနိုင်မစရန်၊

(၂)

အမပြေကို အလွတ်ကျက်ေှတ် မပြေဆိုပခင်းထက် သင်ခန်းစာအားလုံးကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်စွေ်း
ရှိသမလာက် စဉ်းစားမတွးမခါ်မလ့လာသင်ယူနိုင်မစရန်၊

(၃)

မရွးချယ်စရာမေးခွန်း အမရအတွက်ေျားပခင်းမ ကာင့် သင်ခန်းစာအချို ့ကို မရှာင်လ၍
ွှဲ
မပြေဆိုပခင်းပြေင့် တတ်မပောက်ေှုအားနည်းပခင်းေျား ကင်းမဝးလာမစရန်၊

(၄)

သခချာဘာသာရပ်သမဘာကို အကဲပြေတ်တတ်မစပပီး၊ သင်ခန်းစာ သင်ယူတတ်မပောက်ပခင်း
ကို အမထာက်အကူပြေစ်မစရန်၊

(၅)

အခန်းအချို ့ကိုသာ အပိုင်ကျက်ေှတ်မပြေဆိုပပီး အေှတ်ေျားေျားရပခင်းကို မလျာ့ပါးလာမစရန်တို ့
ပြေစ်ပါသည်။
မေးခွန်းပုံစံသစ်သည်

မေးခွန်းပုံစံအားလုံး

အလုံးစုံမပပာင်းလဲပခင်းေျိုး

ေဟုတ်ဘဲ

မကျာင်းသား၊ မကျာင်းသူေျား၏ သခချာဘာသာရပ်အမပါ် စိတ်ဝင်စားေှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်စွေ်းရှိေှု၊
ကျွေ်းကျင်တတ်မပောက် သိနားလည်ေှုတို ့ကို အမပခခံ၍ မေးခွန်းပုံစံအချို ့ မပပာင်းလဲပခင်းသာ
ပြေစ်ပါသည်။ မေးထားမသာ မေးခွန်းေျားကို မသချာစွာ နားေလည်ဘဲ အမပြေကိုေှန်းဆထည့်ပခင်း၊
အက္ခရာစဉ်ကို တန်းစီမရးချမပြေဆိုပခင်းေျားပြေင့် အေှတ်ရမသာမေးခွန်းေျား ေပါဝင်ပါ။ ထို ့မ ကာင့်
ယခုမေးခွန်းပုံစံသစ်တွင် စဉ်းစားမတွးမခါ်ေှုကို အမပခခံမသာ လွယ်သင့်ခက်ေျှတမသာ မေးခွန်း
ေျား ပိုေိုပါဝင်လာပါေည်။
ယခုမေးခွန်းပုံစံအသစ်ေှာ Multiple Choice မေးခွန်းေျား ေပါဝင်မတာ့ဘဲ SECTION (A)၊
SECTION (B) နှင့် SECTION (C) ဟူ၍ အပိုင်း(၃)ပိုင်း ပါဝင်ေည်ပြေစ်ပါသည်။ မေးခွန်း
အပိုင်းအားလုံး မပြေဆိုရေည်ပြေစ်ပပီး၊ သင်ခန်းစာအားလုံး လွှေ်းပခုံမအာင်မေးထားသည့် မေးခွန်း
ပြေစ်ပါသည်။ SECTION တစ်ခုချင်းအလိုက် ရှင်းပပပါေည်။
SECTION (A) တွင် မေးခွန်း(၅)ပုေ်မေးထားပပီး၊ မေးခွန်းအားလုံးမပြေဆိုရပါေည်။
အပုေ်တိုင်းေှာ အပုေ်ခွဲ (a) နှင့် (b) ခွဲ၍ မေးထားပပီး၊ အပုေ်ခွဲတစ်ပုေ်လျှင် (၃)ေှတ် မပးထား
ပါသည်။ စုစုမပါင်း (၃၀)ေှတ်ပြေစ်သည်။ Chapter 1 to 7 ေှ အပုေ်ခွဲ(၆)ပုေ်နှင့် Chapter 8 to 12
ေှ အပုေ်ခွဲ(၄)ပုေ် မေးေှာပြေစ်ပပီး၊ စုစုမပါင်းအပုေ်ခွဲ (၁၀)ပုေ်ပါဝင်ေှာပြေစ်သည်။ အပုေ်ခွဲ(၁၀)ပုေ်တွင်

Chapter (4) နှင့် Chapter (9) အခန်းေျားေှ မေးခွန်းေျားပါဝင်ပါက ကျန်မသာ SECTION
ေျားတွင် မေးေည်ေဟုတ်ပါ။
SECTION (B) တွင် Chapter 1 to 7 ေှ မေးခွန်း(၅)ပုေ် မေးထားပပီး၊ ကကိုက်နှစ်သက်ရာ
မေးခွန်း(၄)ပုေ်ကိုသာ မပြေဆိုရပါေည်။ မေးခွန်းတစ်ပုေ်စီတွင် အပုေ်ခွဲ (a) နှင့် (b) ခွဲ၍ မေးေည်
ပြေစ်ပပီး၊ မေးခွန်းတစ်ပုေ်လျှင် (၁၀)ေှတ်မပးထားပါသည်။ စုစုမပါင်း (၄၀)ေှတ်ပြေစ်သည်။
SECTION (B) အတွက် ကန် ့သတ်ချက်ေျားေှာ မေးခွန်းတစ်ပုေ်စီတွင် အပုေ်ခွဲ (a) နှင့် (b)
ကို Chapter တစ်ခုတည်းေှ တွဲ၍မေးေည်ေဟုတ်ပါ။ သို ့မသာ် Chapter 1 to 7 ေှ Chapter
ေျားကိုသာ တွဲမေးေည်ပြေစ်ပပီး ဘာသာရပ်အမပခခံ အနည်းငယ်ရှိရုံေျှပြေင့် မပြေဆိုနိုင်မသာ မေးခွန်း
ေျားပါဝင်ပါေည်။ မေးခွန်းတစ်ခုစီတွင် ပါဝင်မသာ အပုေ်ခွဲ (a) နှင့် (b) အတွဲတိုင်းသည်
ေတူညီမသာ အတွဲေျား မေးေည်ပြေစ်မသာ်လည်း စဉ်းစားမတွးမခါ်ေှု အနည်းငယ်သာပါဝင်မသာ
မေးခွန်းေျားပါဝင်ပါေည်။ Chapter 1 to 7 ေှ Chapter အားလုံး ကျွေ်းကျင်တတ်မပောက်ေှုကို
စစ်မေးမသာ မေးခွန်းေျားသာပြေစ်သည်။
SECTION (C) တွင် Chapter 8 to 12 ေှ မေးခွန်း(၄)ပုေ် မေးထားပပီး၊ ကကိုက်နှစ်သက်ရာ
မေးခွန်း(၃)ပုေ်ကိုသာ မပြေဆိုရေည်။ မေးခွန်းတစ်ပုေ်စီတွင် အပုေ်ခွဲ (a) နှင့် (b) ခွဲ၍ မေးေည်
ပြေစ်ပပီး၊ မေးခွန်းတစ်ပုေ်လျှင် (၁၀)ေှတ်မပးထားပါသည်။ စုစုမပါင်း (၃၀)ေှတ်ပြေစ်သည်။
SECTION (C) အတွက် ကန် ့သတ်ချက်ေျားေှာ မေးခွန်းတစ်ပုေ်စီတွင် အပုေ်ခွဲ (a) နှင့် (b)
ကို Chapter တစ်ခုတည်းေှ တွဲ၍မေးေည်ေဟုတ်ပါ။ မေးခွန်း တစ်ပုေ်စီတွင် ပါဝင်မသာ အပုေ်ခွဲ
(a) နှင့် (b) အတွဲတိုင်းသည် ေတူညီမသာ အတွဲေျားပြေင့် မေးေည်ပြေစ်ပါသည်။ သို ့မသာ်
သာေန်ရိုးစင်း ရှင်းလင်းလွယ်ကူမသာ မေးခွန်းေျားနှင့် စဉ်းစားမတွးမခါ်ေှုကို အားမပးမသာ
မေးခွန်းေျား ပါဝင်ပါေည်။ မပြေဆိုသူ မကျာင်းသား၊ မကျာင်းသူေျားအတွက် မပြေဆိုေှု အခက်မတွ ့
မစေည့် ပညာပပမေးခွန်းေျား ေပါဝင်ပါ။ မကျာင်းသား၊ မကျာင်းသူေျား သခချာဘာသာရပ်ကို
မကျညက်ပပီး စဉ်းစားမတွးမခါ်တတ်မအာင် မလ့ကျင့်မပးသည့် မေးခွန်းေျားသာ ပါဝင်ပါေည်။
အပိုင်း(၃)ပိုင်းလုံးအတွက် စုစုမပါင်း(၁၀၀)ေှတ်ပြေစ်ပပီး၊ မပြေဆိုချိန် (၃)နာရီပြေစ်ပါသည်။
မပြေဆိုရေည့်ပုံစံသိမအာင် မေးခွန်းပုံစံနှငမ
့် ေးခွန်းခွဲမဝေှုေျား တင်ပပထားပါသည်။
အချုပ်အားပြေင့်
မေးခွန်းပုံစံထက်

တင်ပပလိုသည်ေှာ
မကျာင်းသား၊

မပပာင်းလဲအသုးံ ပပုေည့်
မကျာင်းသူေျား၏

မေးခွန်းပုံစံအသစ်သည်

ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်စွေ်း

ယခင်

အမတွးအမခါ်နှင့်

တစ်နှစ်ပတ်လုံးပုံေှန် မလ့လာသင်ယူ မလ့ကျင့်ေှုအမပါ်တွင်အားပပု မပြေဆိုနိုင်ေည့် မေးခွန်းပုံစံ
ပြေစ်ပါသည်။ မကျာင်းသား၊ မကျာင်းသူေျားအတွက် သခချာဘာသာရပ်ကို မကာင်းစွာနားလည်
သမဘာမပါက်ပပီး ေှန်ကန်စွာတွက်ချက် မပြေဆိုနိုင်ေည်ဟု ယုံ ကည်ပါသည်။ နမူနာမမးခွန်းပုစ
ံ ံကို
ပညာမေးဝန်ကကီးဌာန၏ Website ဖြစ်မော www.moe.gov.mm တွင် (၁၀-၅-၂၀၁၈)

ေက်မန ့မှစ၍

ဝင်မောက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါမကကာင်း

အေိမပးတင်ဖပအပ်ပါေည်။နမူနာမမးခွန်း

တည်မောက်ပုံကို မေ့ောနိုင်ေန် ပူးတွမ
ဲ ြာ်ဖပထားပါေည်။

