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၅ တန္း  လူမူေရးဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာေခါင ္းစဥ ္မ္ား ၊  ေက္ာင ္းသားမ္ား  မည္သည့္အရာျပဳလုပ ္ၾကသနည္း  

၅ တန္း ၊  အေမရိကား၏အတိတ္သမိုင ္း  
အေၾကာငး္အရာေခါငး္စဥ ္ ေက္ာငး္သားမ္ားသည ္ေအာကပ္ါတိ ့ုကိ ုလပုေ္ဆာငရ္ပါလမိ ့္မည ္

သဘာဝေျမမ္ကႏ္ွာျပငက္ ိ ုပ ံုေဖာ္ျခငး္ ယဥ္ေက္းမွုႏွင့္ ပတ္ဝနး္က္င္ေဒသဆုိငရ္ာ ထူးျခားသည့္လကၡဏာတညေ္နရာမ္ားကိ ုေဖာ္ျပရန္ ေျမပံုအ႐ြယအ္စားအမ္ဳ ိးမ္ဳးိကို အသံုးျပဳျခငး္ 
သမိငုး္ေၾကာငး္ဆိငုရ္ာ ေျပာငး္လမဲ ွ ု  တစ္ခ္ိန္တညး္တြင ္ျဖစပ္္က္ေသာ ဆက္စပမ္ွု႐ွသိည့္ အျဖစအ္ပ္ကမ္္ား၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွကုို ႏွုိင္းယွဥရ္န ္

အျဖစ္အပ္က္မ္ားကိေုဖာ္ျပေသာ အခ္ိန္ဇယားတစခ္ုကိ ုဖန္တတး၍ အသံုးျပ ျဳခင္း 
 ယခုေခတ္ ဘဝအသက္တာႏွင့္ သမိုငး္ေၾကာင္းအခ္နိ္တစ္ခခုုမ ွဘဝအသက္တာတို ့၏ တူညတခ္ကန္ွင့္ ဆန္ ့က္င္ခ္ကတ္ို ့ကို ႏွုိင္းယွဥ္ျခငး္ 

သမိငုး္ေၾကာငး္ကိ ုစးူစမး္ေလလ့ာမ ွ ု သမိုင္းေၾကာင္းအခ္နိ္တစ္ခ္ိနတ္ညး္မွ လူမ္ားႏွင့္ အုပ္စုမ္ား၏ယူဆခ္က္မ္ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ကြျဲပားရသည့္အေၾကာငး္ ႐ွင္းျပျခင္း 
သမိငုး္ဆ ိငုရ္ာ မလူအရငး္အျမစႏ္ွင ့္ 
သကေ္သသာဓကမ္ား 

သမိုင္းဆိုင္ရာ မူလအရငး္အျမစ္အမ္ဳ ိးမ္ဳးိကို အသံုးျပဳ၍ အတိတ္ကာလကအျဖစအ္ပ္က္မ္ားကို မည္သို ့ရွင္းျပေၾကာငး္ အက္ဥ္းခ္ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ 

ျ ပညသ္ႏူွင ့္ ႏိုငင္ေံရးအဖ ြ ့ဲအစညး္မ္ား  လူအုပ္စုမ္ားသည ္တာဝနမ္္ားကို ဖန္တတးရန္ႏွင့္ လြတ္လပမ္ွုကိ ုကာကြယ္ရန ္အဘယ့္ေၾကာင့္စည္းမ္ဥ္းမ္ားကိ ုျပဳလုပၾ္ကေၾကာငး္ 
႐ွင္းျပျခငး္ 

 စည္းမ္ဥ္း၊ ဥပေဒႏွင့္ အေမရကိနအ္ေျခခံဖြ ့ဲစည္းပံု၏အဓိကအခ္က္မ္ား၏ မူလအေျခခႏံွင့္ ရည္႐ြယ္ခ္ကမ္္ားကို သံုးသပ္ျခငး္ 
ေခတက္ာလသမိငုး္ျဖစစ္ဥႏွ္င ့္ 
အက္ဳးိဆကမ္္ား 

အျဖစ္အပ္က္ႏွင့္ ဖြင့္ၿဖိဳ းတိုးတက္မွုမ္ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိသည့္ အက္ဳးိတရားႏွင့္ အေၾကာင္းတရားတိ ့ုကို ႐ွင္းျပျခင္း 

စာသား၏အဂ ၤါရပႏွ္င ့္ တညေ္ဆာကပ္ ံု  ပံုျပင္၊ ဇာတ္လမ္း၊ ကဗ္ာတစ္ခကုို ဖြ ့ဲစည္းတည္ေဆာကေ္ရးသားရန္ စာအုပ္အခနး္တြမဲ္ား၊ ဇာတ္လမ္းဇာတက္ြကမ္္ားႏွင့္ ကဗ္ာပိုဒ္မ္ားက 
သင့္ေလ္ာ္ေအာင္ မည္သိ ့ုပံ့ပိုးေပးေၾကာင္း႐ငွ္းျပျခင္း (RL.5.5) 

 စာေပႏွစ္ခု သို ့မဟုတ္ ထိုထက္မကတို ့မွ အျဖစ္အပ္က၊္ စိတ္ကူး၊ အယူအဆ သို ့မဟုတ္ အခ္က္အလက္တို ့၏ တည္ေဆာက္ပံု 
(ဥပမာအေနျဖင့္၊ အခ္ိန္ကာလအလိုကျ္ဖစ္စဥ္၊ ႏွိုင္းယွဥမ္ွု၊ အက္ဳးိတရားႏွင့္ အေၾကာင္းတရား၊ ျပႆနာႏွင့္ေျဖရငွ္းခ္က)္ တို ့၏ 
တူညတခ္က္ႏွင့္ ဆန္ ့က္င္ခ္ကတ္ို ့ကို ႏွုိင္းယွဥ္ျခငး္ (RI.5.5) 

စ ူးစမး္ေလလ့ာခ္ကႏွ္င ့္ 
သတငး္အခ္ကအ္လကမ္္ားကိ ု
စ ုစညး္ျခငး္ 

 အေၾကာင္းအရာေခါငး္စဥတ္စခ္ုကိ ု႐ွုေထာင့္အမ္ဳးိမ္ဳ ိးမွ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ အသိပညာကိ ုတိုးပြားေစမည့္ 
စာေပအရင္းအျမစ္အခ္ဳ ့ိတို ့ကို အသံုးျပဳ၍ အတန္းအဆင့္ႏွင့္သင့္ေလ္ာ္သည့္ တိုေတာင္းသည့္ သုေတသနတစ္ခကုို ျပဳလပု္ျခငး္ (W.5.7) 

 အေတြ ့အႀကံဳမ္ားမွ သက္ဆိုင္သည့္အခ္က္အလက္မ္ား ျပန္လည္အမတွ္ရျခင္း သို ့မဟုတ္ စာအုပ္စာေပမွ သက္ဆိုငသ္ည့္ 
သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကိ ုစုစညး္ျခငး္ (W.5.8) 

 သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကိ ုမွတ္စေုပၚတြင္ အက္ဥ္းခ္ဳ ပ ္သို ့မဟုတ္ ျပန္လညေ္ရးသားျခင္း၊ အလုပ္ကို အဆံုးသတ္ျခငး္၊ 
မူလသတင္းအရငး္အျမစ္မ္ားကိ ုစာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပေပးျခငး္ (W.5.8) 

 စုစည္းျပဳစထုားခ္ကမ္္ားသည ္အလုပ္တာဝန၊္ ရည္႐ြယ္ခ္ကႏ္ွင့္ ပရိသတ္မ္ားအတြက္ သင့္ေလ္ာ္႐ွင္းလငး္၍ ေ႐ွ ့ေနာက္ညတညႊတ္ၿပတး 
အတန္းအဆင့္ႏွင့္ဆတေလ္ာ္သည့္ ေရးသားမွျုဖစ္ျခငး္ (W.5.4) 

သေဘာထား႐ ွေုထာင ့္  ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္သ ူသို ့မဟုတ္ ေျပာဆိုသ၏ူသေဘာထား႐ွေုထာင့္သည္ အျဖစ္အပ္က္မ္ားကိ ုစာေပတစခ္ုတြင ္ေဖာ္ျပမွုအေပၚ 
မည္သို ့အက္ဳိးသက္ေရာက္လႊမ္းမိးုေၾကာငး္ ႐ွင္းျပျခင္း (RL.5.6) 

 သူတို ့တင္ျပသည့္ သေဘာထား႐ွုေထာင့္ႏွင့္ပတသ္က၍္ အေရးႀကတးသည့္တူညတမွုႏွင့္ ကြာျခားမွတုို ့ကို သတိျပ ၿဳပတး တူညတသည့္အျဖစ္အပ္က ္
သို ့မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပသည့္ စာေပမ္ားစြာကိ ုစစ္ေဆးသံုးသပ္ျခငး္ (RI.5.6) 

ထငျ္မငယ္ဆူခ္ကမ္္ားကိ ု
ေရးသားျခငး္ 

 အေၾကာင္းအရာေခါငး္စဥ ္သို ့မဟုတ္ စာသားတစ္ခကုို ရွင္းလင္းစြာ အစပ္ဳိးေဖာ္ျပျခငး္၊ ထင္ျမင္ခ္က္တစ္ခကုို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 
ေရးသားသူ၏ရည႐္ြယခ္္က္ကိ ုပံ့ပိုးေပးေသာ အေတြးအေခၚမ္ားကို စုစညး္ျပဳစေုပးျခင္း (W.5.1a) 

 ျဖစ္ရပ္မွနႏ္ွင့္ အေသးစတိ္အခ္ကအ္လက္မ္ားျဖင့္ ပံ့ပိုး၍ စနစတ္က္စတစဥထ္ားကာ က္ဳိးေၾကာင္းဆငျ္ခင္၍ ႐ွင္းျပျခင္း (W.5.1b) 
 ထင္ျမင္ခ္ကႏ္ွင့္ က္ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခငျ္ပခ္က္မ္ားအား စကားလံုးမ္ား၊ စကားပိုဒ္မ္ားႏွင့္ ဝါက္မ္ားကို အသံုးျပဳ၍ ဆက္စပေ္ဖာ္ျပေပးျခင္း 

(ဥပမာအေနႏွင့္၊ ထို ့ေၾကာင့္၊ အထူးသျဖင့္) (W.5.1c) 
 တင္ျပသည့္ ယူဆခ္က္ႏွင့္ဆကစ္ပ၍္ နိဂံုးခ္ဳ ပ ္သို ့မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ္ကက္ို ေဖာ္ျပျခင္း (W.5.1d) 
 စုစည္းျပဳစထုားခ္ကမ္္ားသည ္အလုပ္တာဝန၊္ ရည္႐ြယ္ခ္ကႏ္ွင့္ ပရိသတ္မ္ားအတြက္ သင့္ေလ္ာ္႐ွင္းလငး္၍ ေ႐ွ ့ေနာက္ညတညႊတ္ၿပတး 

အတန္းအဆင့္ႏွင့္ဆတေလ္ာ္သည့္ ေရးသားမွျုဖစ္ျခငး္ (W.5.4) 
က္ဳးိေၾကာငး္ဆင ္ျခငမ္ ွႏွုင ့္ 
သကေ္သသာဓကမ္ား 

 စာအုပ္ထဲမွ အခ္က္တစ္ခခု္င္းစတးကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ က္ဳိးေၾကာင္းဆငျ္ခင္မွႏု ွင့္ သက္ေသသာဓကတိ ့ုကို စာေရးသကူ 
မည္သို ့အသံုးျပဳေၾကာင္းတိ ့ုကို ႐ွင္းျပျခင္း 

သတငး္အခ္ကအ္လက/္ 
႐ ွင ္းလငး္ခ္ကတ္ ိ ့ုက ိ ုေရးသားျခငး္ 

 အေၾကာင္းအရာတစခ္ုကိ ု႐ွင္းလင္းစြာအစပ္ဳးိၿပတး ေယဘုယ္႐ွျုမင္သံုးသပခ္္က္ႏွင့္ ဂ႐ုျပဳရမည့္အခ္ကမ္္ားကို ေရးသားကာ 
ဆက္စပ္မွု႐ွိသည့္အေၾကာင္းမ္ားကိ ုသင့္ေလ္ာ္ေအာင ္ဖြဲ ့စည္းေပးျခင္း၊ နားလည္သေဘာေပါက ္လြယ္ကေူစမည့္ ပံုစံ၊ ဥပမာႏွင့္ 
႐ုပ္သံတင္ဆက္မွတုို ့ကို ေဖာ္ျပေပးျခငး္ (W.5.2a) 

 အေၾကာင္းအရာႏွင့္သကဆ္ိုင္သည့္ ျဖစရ္ပမ္ွနမ္္ား၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမွမု္ား၊ ခိုင္မာသည့္ အေသးစတိ္အခ္က္အလက္မ္ား၊ ကိုးကားမွုမ္ား 
သို ့မဟုတ္ အျခားသတင္းအခ္က္အလက္မ္ားႏွင့္ ဥပမာမ္ားျဖင့္ အေၾကာငး္အရာကိ ုခ္ဲ ့ထြင္ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း (W.5.2b) 

 ယူဆခ္က္မ္ားအား စကားလံုးမ္ား၊ စကားပိုဒ္မ္ားႏွင့္ ဝါက္မ္ား (ဥပမာအေနႏွင့္၊ ဆန္ ့က္င္ဘကအ္ေနႏွင့္၊ အထူးသျဖင့္) စသည္တိ ့ုကို 
အသံုးျပဳ၍ ဆက္စပ္ေဖာ္ျပေပးျခင္း (W.5.2c) 

 အေၾကာင္းအရာကို ေရးသားရန္ သို ့မဟုတ္ ႐ွင္းလင္းျပရန္ တိက္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ ေဒသသံုး ေဝါဟာရမ္ားကို အသံုးျပဳျခငး္ 
(W.5.2d) 

 တင္ျပေရးသားခ္က္ သို ့မဟုတ္ ႐ွင္းလင္းျပခ္ကႏ္ွင့္ ဆက္စပ္၍ နိဂံုးခ္ဳပ္ သို ့မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ္ကက္ို ေဖာ္ျပျခင္း (W.5.2e) 
 စုစည္းျပဳစထုားခ္ကမ္္ားသည ္အလုပ္တာဝန၊္ ရည္႐ြယ္ခ္ကႏ္ွင့္ ပရိသတ္မ္ားအတြက္ သင့္ေလ္ာ္႐ွင္းလငး္၍ ေ႐ွ ့ေနာက္ညတညြတ္ၿပတး 

အတန္းအဆင့္ႏွင့္ဆတေလ္ာ္သည့္ ေရးသားမွျုဖစ္ျခငး္ (W.5.4) 

 


