လက္ေတြ႔ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ စမ္းစစ္ျခင္း
က(၄) သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုသိရွိနားလည္ျခင္း
ခ(၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကိုစစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္
Aစီရင္ခံျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားAားနည္းစနစ္တက်ေတြးေခၚေစရန္Aတြက္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုသာ Aသံုးျပဳပါက Aခက္Aခဲ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေမးခြန္းေမးျခင္း၊စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာAေပၚ နက္နက္နဲနဲနားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ Aာရံုစိုက္ေစရန္
Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစသည္။ ထို႔Aျပင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aားသာခ်က္၊ Aားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း သိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာမ်ားAတြက္
ေနာက္သင္ခန္းစာမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ Aေထာက္Aကူျပဳေစသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ခက္ခဲမA
ႈ ဆင့္မ်ားတျဖည္းျဖည္းတိုးျမွင့္ ၍
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတိA
ု႔ တြက္ စU္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း၊ Aက်ိဳးAေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း၊
ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္း Aစရွိေသာ Aရည္Aေသြးမ်ား တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ၏Aစပိုင္း

ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ား
•

ေက်ာင္းသားမ်ားေ၀ါဟာရAသစ္မ်ားကိုေလ့လာႏိုင္ေစရန္
ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ားကိA
ု သံုးျပဳပါ။

•

တစ္ဖက္တြင္ ေ၀ါဟာရကိုေရးျပီး Aျခားတစ္ဖက္တြင္
ထိုေ၀ါဟာရကို ေဖာ္ျပေသာ ပံုကိုဆြဲပါ။

•

ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ားကို လႈပ္ရွားမႈမ်ားAတြက္ (သို႔)
စကားလံုးAသစ္မ်ား (သို႔) စကားစုမ်ားAား ေက်ာင္းသားမ်ား
မွတ္မိမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးရာတြင္ Aသံုးျပဳပါ။

သစ္ပင္ပံု
•

Aေၾကာင္းAရာ-ျဖစ္စU္-Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
တစ္ခA
ု ား ေတြ႔ျမင္ပါေစ။
•

ပန္းသီးပံA
ု စရွသ
ိ ည့္ပံုမ်ား၏ေနာက္တြင္သင္ၾကားသြားမည္ ့
စာလံုးမ်ားေရးထား၍ ေက်ာင္းသားမ်ားလွ်င္ၿမန္စြာ

ေက်ာင္းသားမ်ားAား သစ္ပင္ပံုတြင္ စာရြက္မ်ား Aသီးသီး
ကပ္ပါေစ။

Aျမစ္ - ပထမAဆင့္ (သို႔) Aေၾကာင္းတစ္ခု စတင္ျဖစ္တည္မႈကို
ကိုယ္စားျပဳသည္။

ကဒ္ကိုေရွ ႔ေနာက္လွည့ျ္ ပီးသင္ၾကားေပးပါ။
Uပမာ။ ။ ပထမတန္း Aဂၤလိပ္စာတြင္ ပုရြက္ဆိတ္ပံု၊

သစ္ပင္ပံုကA
ို သံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားAားျဖစ္စU္တစ္ခု (သုိ႔)

ပင္စည္ - ဒုတိယAဆင့္ (သို႔) ျဖစ္စU္တစ္ခုကိုကိုယ္စား ျပဳသည္။
Aကိုင္းAခတ္မ်ား - တတိယAဆင့္ (သို႔) Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

တတ္ေၿမာက္ေစရန္သင္ၾကားေပးပါ။

T ပံုသဏၭာန္ဇယား
•

ဆံုျဖတ္ခ်က္တစ္ခု (သို႔) ျဖစ္စU္တစ္ခုမွ Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

Venn ၏ ပံု
•

ေခါင္းစU္ႏွစ္ခု (သို႔) Aျမင္ႏွစ္ခု၏ တူညီခ်က္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား ကို
ေလ့လာႏိုင္ရန္ စက္၀ိုင္းပံုသဏၭာန္ပုက
ံ ိုAသံုးျပဳပါ။

•

Aျပင္ပိုင္းမ်ားသည္ ေခါင္းစU္တစ္ခုစီ၏ မတူညီေသာ

Aေကာင္း၊ Aဆိုးမ်ားကို စာရင္းျပဳစုရန္ T ပံုသဏၭာန္ ဇယားကို
Aသံုးျပဳပါ။
Uပမာ။ ။ စက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း

တို႔၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုဇယားတြင္ေရးေစပါ။

Aရည္Aေသြးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။
•

စက္၀ိုင္း ႏွစ္ခု ထပ္ေနေသာ Aလယ္ပိုင္းသည္ ေခါင္းစU္ႏွစ္ခု၏
တူညီမႈမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည္။

Uပမာ။ ။ သက္ရွိႏွင့္သက္မဲ့တို႔၏တူညီမႈ၊ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား

သဘာ၀ေပါက္ပင္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားတူညီမႈ၊ကြဲျပားမႈမ်ား
ေထာင့္မွန္စတုဂံ ႏွင့္ စတုရန္းတို႔၏တူညီမႈ၊ကြဲျပားမႈမ်ား

1

Aဆင့္ျမင့္ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း
ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖက္ဖက္မွ စိန္ေခၚႏိုင္ေစရန္မတူညီေသာေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို သင္ခန္းစာ တစ္ေလွ်ာက္တြငA
္ သံုးျပဳပါ။
•

မွတ္Uာဏ္စမ္းစစ္ေသာေမးခြန္း-သင္ခန္းစာAေပၚေက်ာင္းသားမ်ားသိထားျပီးေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကိုေမးေသာေမးခြန္း။

Uပမာ။ ။ ေနAဖြဲ ့Aစည္းထဲမွာ ၿဂိဳဟ္ဘယ္နွစ္လံုးပါ၀င္လ?ဲ
•

နားလည္မႈကိုစမ္းစစ္ေသာေမးခြန္း -ေက်ာင္းသားမ်ားAားသင္ခန္းစာAေပၚနားလည္မႈကိုေမးေသာေမးခြန္း။

Uပမာ။ ။ ေက်ာ္ေက်ာ္ ကမာၻကေနကို ဘယ္လိုပံုစံ လည္ပတ္ေနလဲ ဆိတ
ု ာကို နားလည္သလိုတစ္တန္းလံုးကိုျပန္ေျပာျပေပးႏိုင္မလား။
•

လက္ေတြ႔Aသံုးခ်ႏိုင္မႈကိုစမ္းစစ္ေသာေမးခြန္း -သင္ခန္းစာAားလက္ေတြ႔တြင္ ဘယ္လိုAသံုးခ်မလဲဆိုသည္ကိုစမ္းစစ္ေသာေမးခြန္း။

Uပမာ။ ။ ကမာၻလည္ျခင္းေၾကာင့္မတူညီေသာ ရာသီUတုမ်ားျဖစ္ေပၚတယ္။ Aခ်ိန္ကြာျခားမႈေတြရွိတယ္ဆိုတာသင္ယူခဲ့ရျပီေနာ္။ Aခုခ်ိန္
ထိုင္းႏိုင္ငံကေန Aေမရိကား ကိုသြားမယ္ဆိုရင္ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈေတြရွိမလဲ။ မင္းတိA
ု႔ ေနနဲ႔ဘာေတြျပင္ဆင္ဖို႔လိုမယ္ထင္သလဲ။
•

ခြဲျခားသံုးသပ္ႏိုင္မႈကိုစစ္ေဆးေသာေမးခြန္း-ေက်ာင္းသားမ်ား၄င္းတို႔သင္ခဲ့ေသာAရာမ်ားကိုAသံုးျပဳျပီးAျခား AေျခAေနမ်ားကို

ႏွိဳင္းယွU္တတ္မႈကိုစစ္ေဆးေသာေမးခြန္း။
!
Uပမာ။ ။ Aကယ္၍ကမၻာၾကီးကသာ 23 ဒီဂရီ မေစာင္းခဲ့ဘူးဆိုရင္ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မလဲ။
"

Aဖြဲ႔လိုက္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း
•

ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔ခြဲျပီး သင္ခန္းစာနွင့္ပတ္္သက္ေသာေမးခြန္းAခ်ိဳ ႔ထုတ္ခိုင္းပါ။

W.H (ဘယ္သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘယ္Aခ်ိန္လဲ၊

ဘယ္ေနရာမွာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ၊ ဘယ္လိုလဲ) ေမးခြန္းမ်ားAသံုးျပဳရန္သတိေပးပါ။
•

တစ္ဖြဲ႔စီမွ ေမးခြန္းတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုသည္ သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍၄င္းတိA
ု႔ ေနျဖင့္ ထပ္၍ သိခ်င္ေသာ (သို႔) မရွင္းေသာ
Aေၾကာင္းမ်ားAားေမးေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါေစ။

•

Aဖြဲ႔လိုက္ေမးခြန္းမ်ားေရးျပီးသြားျပီဆိုလွ်င္ Aဖြဲ႔Aခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းမ်ားလဲလွယ္ေစျပီး Aခ်ိန္Aနည္းငယ္ေပး၍စU္းစားပါေစ။

•

ထို႔ေနာက္Aျပန္Aလွန္ေျဖၾကားပါေစ။

Uပမာ။ ။ A႒မတန္းသမိုင္းဖတ္စာမွကမာၻ ့ကုလသမဂၢAဖြဲ ့ကို ဘာေၾကာင့္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ရတာလဲ? ဘယ္တုန္းကလဲ?

ဘယ္ေနရာမွာလဲ? ႏိုင္ငဘ
ံ ယ္နွစ္နိုင္ငံပါ၀င္ခဲ့သလဲ?

လက္ေတြ႔ေမးခြန္းေမးျခင္းနည္းလမ္း
နာမည္တပ္ေခၚျခင္း
**ဆရာမ်ားAေနျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏နားလည္မႈကိုစမ္းစစ္ရန္ နားလည္လားဟုေမးျခင္းသည္ထိေရာက္မႈရွိေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ။
• ေက်ာင္းသားမ်ားဘယ္Aရာကိုနားလည္လဲဆိုတာသိႏိုင္ေAာင္Aေသးစိတ္က်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေမးသင့္သည္။
•

တစ္ခန္းလံုးAားစU္းစားေစရန္ေမးခြန္းကိA
ု ရင္ေမးပါ။

•

ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကိုနာမည္တပ္ေခၚ ျပီးေမးခြန္းကိုေျဖဆိုေစပါ။

**ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္လည္း Aခ်ိန္မေရြး ၄င္းတို႔၏နာမည္ကိုေခၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ AေျဖကိုစU္းစားျပီး
Aာရံုစိုက္ေနရန္ လိုAပ္ေၾကာင္း သိရွိေပလိမ့္မည္။
Uပမာ။ ။ ဆရာမမွ “ေျမဆီလႊာတိုက္စားခံရျခင္း၏AဓိကAေၾကာင္းAရင္းေတြကဘာေတြလ”ဲ ဟုေမးလိုက္သည္။ထို႔ေနာက္ “မီးမီး

ဆရာမကိုေျမဆီလႊာတိုက္စားခံရျခင္းရဲ ႔AဓိကAေၾကာင္းAရင္း တစ္ခုေျပာျပပါလား”။

2

နားလည္လား

Aေသးစိတ္က်ေသာေမးခြန္း

သင္ခန္းစာAဆံုး

တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးျခင္း။ ။လက္ေခ်ာင္း
၅ ေခ်ာင္း

မီးပြိဳင့္
•

•

မီးပြိဳင့္ပA
ံု ားAသံုးျပဳ၍ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ခန္းစာ

နားလည္ေၾကာင္း AေျခAေနကိုေမးပါ။

Aေပၚ နားလည္မႈကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးပါေစ။
•

ေက်ာင္းသားမ်ားAားသင္ခန္းစာAေပၚ မည္မွ်

•

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ နားလည္မA
ႈ ေပၚ မူတည္၍

၄င္းတို႔၏ သင္ခန္းစာ Aေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိရွိနားလည္ပံုကို
လက္ေခ်ာင္း ၁ ေခ်ာင္း Aနိမ့္ဆံုး မွ လက္ေခ်ာင္း၅ေခ်ာင္း

မီးပြိဳင့္၏Aေရာင္တစ္ခုစီတြင္ စာရြက္မ်ားလာကပ္ပါေစ။

Aျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ျပီးလက္ေခ်ာင္းမ်ားေထာင္ျပခိုင္းပါ။
•

Aစိမ္း - ယံုၾကည္မႈရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သင္ခန္းစာ

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAားမ်က္စိမွိတ္ျပီး
လက္ေထာင္ခိုင္းလွ်င္ပိုထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

Aေပၚ နားလည္ျပီး ေမးခြန္း မရွိ။ သင္ခန္းစာမွ
သင္ယူခဲ့ေသာ Aရာတစ္ခA
ု ားေရးျပႏိုင္သည္။
A၀ါ - ပံုမွန္။ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတို႔နားမလည္ေသာ၊
မရွင္းေသာေမးခြန္းမ်ားေရးႏိုင္သည္။
Aနီ - AကူAညီလိုAပ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတိA
ု႔ တြက္ ျပန္လည္ရွင္းျပရန္
လိုေသာေခါင္းစU္မ်ားကိုေရးသည္။

စာသင္ခန္းမွထြက္ရန္လက္မွတ္
•

စာသင္ခ်ိန္၏ေနာက္ဆံုး ၅မိနစ္တြင္
ေက်ာင္းသားမ်ားAား စာရြကA
္ ၾကမ္းေပၚတြင္
ေမးခြန္းတစ္ခA
ု ားေျဖေစျပီးဆရာမထံတင္ခိုင္းပါ။

•

ဤAခြငA
့္ ေရးကို Aသံုးခ်ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား
Aတြက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစေသာေမးခြန္း (သို႔)
သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကိျု ပန္လည္ေႏႊးပါ။

•

နားမလည္ပါ

o

လံုး၀နားလည္ပါသည္

တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးျခင္း။ ။ လက္မေထာင္၊
လက္မေဘး၊လက္မေAာက္။
ေက်ာင္းသားမ်ားAားမွန္သည္၊ မွားသည္သာ ေျဖရေသာ
ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ၄င္းတို႔ ၏ Aေျဖကို
လက္မသံုး၍ေျဖခိုင္းပါ။
Uပမာ။ ။ ၾတိဂံရဲ ႔Aတြင္းေထာင့္သံုးေထာင့္ေပါင္းျခင္းသည္ ၁၈၀

ဒီဂရီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္Aေနျဖင့္ေနာက္သင္ခန္းစာ
တြင္မည္သည့္Aရာကိုျပန္လည္ သင္ျပရန္ (သို႔)
ျပန္ေႏႊးေပးရန္လိုAပ္သည္ကိုသိႏိုင္ပါသည္။

Uပမာ။ ။ “ဒီေန႔သင္ခန္းစာနွင့္ပတ္သက္ျပီး

ဆရာမေရးထားတဲ့ေမးခြန္းကိုကိုယ္နားလည္သလို

မွန္သည္
မေသခ်ာ

ၾကိဳးစားျပီး ေျဖၾကည့္ပါ။ ဒါေျဖျပီးရင္သြားလို႔ရျပီေနာ္။”

မွားသည္
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