
ဿ
အမည္၈ ႏိုင္ငံ၈ အလုပ္အကိုင္တို႔အား ေျပာဆိုႏိုင္ျပီး တစ္ဘက္လူအားလည္း 

ေမးျမန္းေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၀
အသက္အရြယ္အား ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉ ေမြးေန႔အားေျပာျပျခင္း၈ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား

 ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၁ ှါသနာအားေျပာျပျခင္း၈ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၂ မိမိှ ယ္ယူလိုေသာပစၥည္းအား မည့္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါမည္၉

၃ မိမိှ ယ္ယူလိုေသာပစၥည္း၏ ေစ်းႏႈန္းအား ေမးျမန္းႏိုင္ပါမည္၉

၄
စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အစားအေသာက္ မွာယူႏိုင္ပါမည္၉ တစ္ဖန္ 

ပစၥည္းေမ့က်န္ခဲ့သူသည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၅
အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာအေဆာက္အဦးတြင္ ၈ အေဆာက္အဦးဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ 

ပိတ္ရက္စသည္တို႔ကုိ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါမည္၉

၆
ေက်ာင္း၏  တစ္ႏွစ္တာအစီစဥ္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း၈ မိမိ၏ 

တစ္ႏွစ္တာအစီအစဥ္မ်ားအား ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၇
ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘှႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုျခင္း၈ ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿှ
မိမိႏိုင္ငံ၈ ျမိဳ႕၏တည္ေနရာ၈ မိမိႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအထိၾကာခ်ိန္ စသည္တိ႕ုအား 

ေျပာဆိုျခင္း၈ တစ္ဖက္လူအား ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿဿ
မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ျမိဳ႕သည္ မည္ကဲ့သို႕ေသာေနရာျဖစ္သည္ကို ေျပာဆိုျခင္း၈ 

တစ္ဖက္လူအား ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၀
မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ျမိဳ႕၏ ရာသီဥတုအေျခအေန၈ အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 

ေျပာဆိုျခင္း၈ တစ္ဖက္လူအား ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၁
ပိတ္ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုျခင္း၈ 

ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၂
ပိတ္ရက္အတြင္း စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုျခင္း၈ ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၃
ပိတ္ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုျခင္း၈ 

ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၄
သူငယ္ခ်င္းအားဖိတ္ေခၚျခင္း၈ တစ္ဖန္ ဖိတ္ေခၚလာသည္ကိုလက္ခံျခင္း၈ 

ျငင္းဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၅
သူငယ္ခ်င္း၏အျမင္အား ေမးျမန္းျခင္း၈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 

ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး တိုင္ပင္ေဆြေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၆
ေတြ႔ဆံုမည့္ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္စသည္တိ႕ုအား ခ်ိန္းဆိုအတည္ျပဳျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၇

လမ္းေပ်ာက္သြားသည့္အခါ၈ မိမိသြားလိုသည့္ေနရာသည္ 

မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ကို ေမးျမန္းျခင္း၈ မိမိ၏တည္ေနရာအား 

ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၀ှ
ပါတီပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တစ္ခုခုေတာင္းဆိုျခင္း၈ ညႊန္ၾကားျခင္းမ်ား

 ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၀ဿ
ပါတီပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္မိမိမွ အကူအညီေပးျခင္း၈ အစားအေသာက္မ်ားအား 

အၾကံေပးေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၅

ပတ္ှ န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို သူငယ္မ်ားအား လြယ္ကူစြာ 

ေျပာျပႏိုင္ပါမည္၉ တစ္ဖန္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအား ေတာင္းဆိုျခင္း၈

 အၾကံျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အတူလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၂
မိမိ၏ ေမြးရပ္ေျမအေၾကာင္းအား သူုငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္ှ န္းက်င္မွလူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၃

ပိတ္ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအား

 သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ှ န္းက်င္မွ

လူမ်ားအား လြယ္ကူစြာေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၄

သူငယ္ခ်င္းအားဖိတ္ေခၚျခင္း၈ သြားေရာက္လိုသည့္ေနရာႏွင့္ 

ျပဳလုပ္လိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အတူတကြ တိုင္ပင္ျပီး 

ခ်ိန္းဆိုႏိုင္ပါမည္၉

ဿ

မိမိ၏အေၾကာင္းအရာမ်ား(အမည္၈ ႏိုင္ငံ၈ ှါသနာစသည္) 

တို႔အားေျပာဆိုျခင္း၈ တစ္ဘက္လူ၏ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း 

ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၀

အေရာင္းဆိုင္ှ န္ထမ္း၈ သူငယ္ခ်င္းတို႔ျဖင့္ 

လြယ္ကူေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး 

ေစ်းှယ္ထြက္ျခင္း၈ အစားအေသာက္မွာယူျခင္း စသည္တို႔အား 

ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္၉

၁

ေန႔စဥ္ေနထိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၈ မိမိပတ္ှ န္းက်င္မွလူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္

 အစီအစဥ္မ်ား ေမးျမန္းျခင္းစသည့္ ပတ္ှ န္းက်င္မွ အေၾကာင္းမ်ားအား 

ေျပာဆိုင္ႏိုင္ပါမည္၉



၀၀
မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းစသည္တို႔၏ လူဦးေရႏွင့္ ေနထိုင္သည့္ေနရာတို႔အား 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၀၁
မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကုိ 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၀၂
သူငယ္ခ်င္းအားေပးမည့္ လက္ေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုင္ပင္ျခင္း၈ 

မိမိရရွိထားေသာ လက္ေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၀၃ ှါသနာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုျခင္း၈ ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၀၄
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳျပီး လုပ္ႏိုင္သည္ မလုပ္ႏိုင္သည္ကို 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၀၅
ပိတ္ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉ တစ္ဖန္ 

မိမိသိထားေသာ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၀၆

ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ေနရာသို႔ သြားပံုသြားနည္း မသိေတာ့သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ 

သူငယ္ခ်င္းထံ ဖုန္းဆက္ေမးျပီး သြားလာႏိုင္ပါမည္၉ တစ္ဖန္ တစ္ေနရာသို႔ 

ထြက္ခြာခ်ိန္မတိုင္မီ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါမည္၉

၀၇

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သတိထားရမည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း၈ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူျခင္းမ်ားအား 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၁ှ

ပတ္ှ န္းက်င္အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားအား 

အၾကံျပဳျခင္းမ်ား ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉ တစ္ဖန္ အသံုးျပဳမည့္အေဆာက္အဦးတြင္ 

မည္သည့္ှန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါရွိသည္ကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါမည္၉

၁ဿ
လက္ရွိေနထိုင္မႈဘှႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုျခင္း၈ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၁၀
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ မိမိ၏ အေၾကာင္းမ်ားအား ေျပာဆိုျခင္း၈ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၁၁ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ (သူငယ္ခ်င္းစကားအသံုးအႏႈန္း) ျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၁၂

က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာအခ်ိန္တြင္ ေရာဂါအေျခအေနအား 

လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ေျပာျပျပီး ေစာေစာနားလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း၈ 

ေက်ာင္းပ်က္ကြက္သည့္အေၾကာင္းအရင္းအား ေျပာဆိုျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၁၃
က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္းအား အၾကံေပးျခင္းမ်ား 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၁၄
ေဆးရံုေဆးခန္းတြင္ ေရာဂါအေျခအေနအား လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ေျပာျပျပီး 

ဆရာှန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အား နားေထာင္ႏိုင္ပါမည္၉

၁၅

သူငယ္ခ်င္း၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ မိမိသိလိုသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားရယူျပီး၈ မိမိအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သူငယ္ခ်င္းအား 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၁၆ အၾကံျပဳလိုသည့္ပစၥည္း၈ ေနရာ၈ လူႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၁၇
မိမိသိလိုေသာ အခ်က္အလက္အား ရယူရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား 

ေမးျမန္းႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၁

မိမိ၏ေန႔စဥ္ဘှအား ပိုမုိေပ်ာ္ရႊင္ျပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လာေစရန္ 

အသံုးှင္မည့္ ပတ္ှ န္းက်င္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၈ 

အၾကံျပဳမႈမ်ားအား အျပန္အလွန္ေျပာဆိုႏိုင္ပါည္၉

ဿှ

လူအမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခအေနအေပၚလိုက္ျပီး 

လြယ္ကူေသာ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉ တစ္ဖန္ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး 

လိုက္လံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္၉

ဿဿ

မိမိ၏ေနထိုင္လႈပ္ရွာမႈမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတှင္ရွိေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ှန္းက်င္မွလူမ်ားအား 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၀

က်န္းမာေရးအေျခအေနအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္ှ န္က်င္မွလူမ်ားအား လြယ္ကူစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉ တစ္ဖန္ 

ေဆးရံုေဆးခန္းတြင္ လြယ္ကူေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၆

မိမိ၏ မိသားစုအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္ှ န္က်င္မွလူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

၇

ေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ မိတ္ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မိမိ၏အၾကိဳက္ႏွင့္ 

ှါသနာတို႔အားေျပာျပျခင္း၈ တစ္ဖက္လူအား ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉



၂ှ
အသံုးျပဳပံုျပဳနည္း နားမလည္ေသာသူအား အသံုးျပဳပံုျပဳနည္းကုိ 

လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ရွင္းျပႏိုင္ပါမည္၉

၂ဿ
ျပသနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၈ 

ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာမ်ားအား သူငယ္ခ်င္းအား ေျပာျပႏိုင္ပါမည္၉

၂၀

မိမိအကၽြမ္းတှင္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မိမိ၏အျမင္အား 

ရိုးရွင္းစြာေျပာဆိုျခင္း၈ တစ္ဖက္လူ၏ အျမင္အား နားေထာင္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၂၁

TV ႏွင့္ Magazine စသည္တို႔မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 

သူငယ္ခ်င္းအားေျပာျပျပီး ဖိတ္ေခၚျခင္း၈ ၂င္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 

ထားသည့္အျမင္အား ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္၉

၂၂

Magazine စသည္တို႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေျခခံျပီး အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာ

 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား စဥ္းစားကာ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္အတူ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္၉

၂၃
မိမိသြားေရာက္သည့္ေနရာတြင္ မိမိ၏ ပတ္ှ န္းက်င္အေျခအေနမ်ားအား 

လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၂

မတူညီ ကြဲျပားေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကားတြင္ 

ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ဓေလ့ထံုးစံ၈ ယဥ္ေက်းမႈ၈ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား သိရွိနားလည္ျပီး မိမိ၏အျမင္ကို 

အလြယ္တကူ ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉

ဿ၃
သတင္းႏွင့္ ပတ္ှ န္းက်င္အခ်က္အလက္မ်ားအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္ှ န္းက်င္မွလူမ်ားအား အလြယ္တကူ ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္၉


