
Burmese 

 

 

ဘာသာရပ္ ဆ္ိုင္ရာ ေမ ္ ာ္မ မ္န ္း္မ္ာန 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္ း္ကမ္နဘာ္း ြဲ  ရမ္ ္န္ ဆပ္ဘာသာကာ္းမ္ာနမ ္ း္ကမ္န္္င္ြဲ အ ရး္ ၄္္ပ္  
္၀င္ ၄ို၄ိုေပ္င္န ရး္ ၄္ ္္ ို ဆို္ပ္သး္ည   ိုန၄ ္ကဆိုင္နမ ာ ္န္ ဆပ ္၁ ္န ္ဆပ္္ ္န ္ဆပ္ ၃ႏ င္ြဲ ္န ္ဆပ္အ 
ကဆို ြဲ  ၄္သး္ည သဆို ြဲေသာ္ေး္ာင္နသာန္ေမႏ င္ြဲ ၄ဆက္ႀးဆိဳး္ဘာသာ ရး္ ၄္္ကား္ သဆို႔မဟိုက္ ္ဓဆးဘာသာ 
ရပ္က၄္ ိုးဆို္၄ာန ဆိုနရမ္ ္္င္ြဲ မင္ြဲ ဘာသာမ္ာန (Advanced Placement (AP))   ႏဆိုင္သး္ည  
 

္ဓဆးဘာသာရပ္မ္ာနမေ္ာင္ မင္ ္းြဲေသာေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို  ရ၄္ ၄္  းြဲ္ရမ ္္၄ာန ဆိုန္၄ီ္၄ဥ္မ္ာနကာင္ပ္  
၀င္ ဆိုင္နႏဆိုင္သး္ည ေး္ာင္နသာန ပမ္  း္ြဲရမ္ ဆို္ပ္သး္ြဲဘာသာရပ္ေပသမ ကး္ ပီန  ရး္ ၄္ ပမ္  းြဲ္ေရနးဆို ္ာမ္ 
 ဆိုင္န ေႏာရာသီေး္ာင္န သဆို ြဲမဟိုက ္၄သင္ႏ ၄္္ကာင္န ၄ီ၄ဥ္ေပနႏဆိုင္ပ္သး္ည   
 
္ း္ကမ္နေး္ာင္နေ ဘ  ္၄ာကက္ေ မား္းာ္ မ္နး္င္မမႏ င္ြဲ္ေ ြဲ္ မ္ာနအေလ့အထမ်ား- 

 မာန း္  ာ္း  မ္နေ ြဲ ာမမးဆို္ေ ား္း  ပိဳမး္ြဲမ က္ ္း္ ိုက္ပ္ 
 ကင္ ပ ္း္ႏ င္ြဲ္ မင္မ္ာနးဆိုေ ား္ပ ြဲမး္ြဲ  က္၄ာ္ိုပ္မ သး္ေသမ္ာနသ ိုနပ္ 
 ္ေ ပာႏ င္ြဲ္ေရနကာင္္္င္ြဲ မင္ြဲေ၀္ဟာရမ္ာန သ ိုနပ္ 
 ၄ာေရန္ရာမ္ာနးကင္္း္ပ ိုမ္ာန မာန း္မမ္ေပသ္း္ဆိဳနသး္ေရား္ေ၄သး္းဆို ာ္း  မ္နေ ြဲ ာပ္ 
 ္  ာန၄ာမ္ာန ္ဆိုင္ ီ ာမ္ာနႏ င္ြဲ  ဥ္ေး္နမမ္ မင္မ္ာနးဆို ္း္၄ပ္ပ္ 
 ၄ာေရနသး္ြဲ ိုပ္ငမ္န၄ဥ္းဆိုသ ိုနပ္ ု္ပးဆိဳေရန ္ပးမ္န ၄ီ၄၄္ ကး္န  က္ တည္းျဖတ္) 
 ကင္ ပ  မ္ကီနရမ္ မး္နပးားဆို္သ ိုန ္ပ္ 
 ္ ္င္န ္င္န ပမ္ း္သ ိုနသပ္ရမ္မ င္ြဲမဆမဆးိုဆ ္းိုဆ ္္မ္န၄၄္ရမ္ မ က္၄ိုမ္ာနးဆိုသ ိုနပ္ 

 
ENGLISH ု၁သင္ရဆိုန ရး္ ၄္ တည္းျဖတ္) 
ဘ  ဆိုန္၄ဆိုနရေး္ာင္နမ္ာန ္န္ ဆပ္၄ာ၁ သင္ရဆိုနကာင္ Karen Russell ႏ င္ြဲ Marc Aronson  း္းြဲသဆို ြဲေ က္ ပဆိဳင္၄ာ 
ေရန္ရာမ္ာနႏ င္ြဲ နႏ ၀င္၄ာေရန္ရာမ္ာန Emily Dickinson, William Shakespeare ႏ င္ြဲ Sophocles မ္ာနႏ င္ြဲ  
မ ္ကေ္ာင္ေရာ ာနပ္သး္ည မီ ီ ာမ င္ြဲ က္၄ာပ ို၄ မ္ာနးဆိုေ ြဲ ာ  င္န္ာန  င္ြဲ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ၄ာေရနသာန 
ရမ္္ကား္ ေမား္  ံဟိုသိုကကဆိုနပာ္ နေ၄ ပီန ္ေကာနေ သမ္ာန ာ္း  ာနသ ိုနသပ္  ငင္န္ဆိုမမမ္ာန္ေသန၄ဆက္ ္ ပႏဆိုင္ရမ္  း္ 
ေကာ ြဲမး္နံ္းနဟာမ္ာနကာင္ ္သ ိုန ္ႏဆိုင္ ပီန  ဆေရား္သး္ြဲ္း္္ ေရန္ကား္ ဘာသာ၄းာနးာ္မ္နး္င္မမရေ္ာင္  
ေ ြဲး္င္ြဲ ာႏဆို္င္ပ္သး္ည သိုေကသမ ိုပ္ငမ္နးာ္ မ္နး္င္ ာေ၄ရမ္ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္မဆမဆ၄ဆက္၀င္၄ာနသးြဲ္ ္  
ေပးာင္န္ရာမ္ာနးဆို ၄ န၄မ္နေ ြဲ ာ ပီန သကင္န္ရင္န မ၄္မ္ာန  ိုပးး္ရေ ား္သ ာန သဆသာ င္နရ ာနရ္းင ာန္ဆို  
သး္းဆိုသ ိုနသပ္၄ို၄း္နးာ မဆမဆေကာ ြဲရ ဆသး္မ္ာနးဆိုေ သ ပႏဆိုင္သး္ြဲ ္ ္း္ း္္ေ    သး္ြဲသိုေကသမ၄ာကမ္နမ္ာန 
းဆိုေရနရပ္သး္ည  
 
ENGLISH II ု၁သင္႐ိုးဆိုန ရး္ ၄္ တည္းျဖတ္) 
းံ္ာ ၀က ိဳ ဇက္ မ္န မ္ာနႏ င္ြဲ္ ာနက ပင္ သကင္န္မ္္မ္  ၄္ရပ္မ မ္္ေရန္သာနႏ င္ြဲ၄ာေပမ္ာနးဆို း္န ေး္ာင္န 
သာနမ္ာနသး္ ေ ြဲ ာရပ္မး္ည နႏ ၀င္ႏ င္ြဲေ က္ ပဆိဳင္၄ာေရန္ရာမ္ာနကာင္ Niccolo Machiavelli, William  
Shakespeare, Martin Luther King Jr., Alice Walker, Amy Tan, ႏ င္ြဲ Malala Yousafzai ကဆို ြဲပ္၀င္သး္ည Socratic  
Circles း္းြဲသဆို ြဲ ိုပ္ေ္ာင္ပ ို ိုပ္ေ္ာင္မး္နမ္ာနးဆို္သ ိုန ပိဳအ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္း္ း္ ပီန ံဟိုသိုကမ္ာန  
ကဆိုနပာာနေ၄းာ သိုေကသမ၄ာမ္နရး္မ္ာန  မ င္ြဲကင္ ပီန မ က္ ္း္ ိုက္  ငင္န္ဆို ္း္မ္ာန္ေသန၄ဆက္ကင္ ပႏိုဆင္မး္ည မ္ာန 
 ပာန  သး္ြဲ ကင္ ပမမမ္ာန ပိဳ ိုပ္ႏဆိုင္မး္ြဲ သး္ေသ္ေ   ပိဳ သိုေကသမ္ေ     ငင္န္ဆို ္း္၄ာကမ္နမ္ာနးဆိုေရနသာန 
 ာႏဆိုင္မး္ည   

္န္ ဆပဘ္ာသာကာ္းမ္ာန 
၉-၁္ 

္ း္ကမန္ဘာ္း ြဲ  ရမ ္ပ ိုမ မ္္ ာန  င္ြဲ န္းမ ီာ 
၄ာသငႏ္ ၄္္ းိုမက္ာင၄္၄သ္း္ြဲ ၄ိုေပ္ငန္ပးာ 
ေရန ပး္မ ္၄ာေမနပာ္း ္န ္ဆပ၄္ာကာ္းမ္ာနေ္ာင ္
 မငရ္မး္ည  
 
Advanced Designation ႏ င္ြဲ Regents  ီပ ဆို 
မာရ ဆို သး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ပး္မ ္ 
၄ာေမနပာ္း ၈ ိုးဆို ္မ က္ ၆၅ သဆို႔မဟိုက္ ္ း္ 
္ း္ႏ င္ြဲေ္ာင္ရမး္ည ၄ာ ေမနပာ္း ၈ ို ္းမ  ၁ ို 
သး္ ပး္မ ္၄ာေမနပာ္း ္န္ ဆပ္၄ာဘာသာ  
ကာ္းမ္ာန  ၄္ရမး္ည  
 ဆို ြဲ္ ပင္ ္ပဆို ရး္ ၄္္ ိုးဆို ပ္ေရာနရမး္ည  
္န ္ဆပ္၄ာမ ္ပ္  ာနဘာသာ၄းာနမ္ာန(LOTE) 
ႏ င္ြဲ မ ္ေ မ္ကာင္န ပိဳ ပင္ ာနသး္ြဲ Checkpoint B 
LOTE ၄ာေမနပာ္း (သဆို ြဲမဟိုက္) ဝဆဇ ာကာ္းမ  ၅  မ၄္ 
သဆို ြဲမဟိုက ္မး္နပးာႏ င္ြဲ္သး္ေမာန 
၀မ္နေပးာင္နပးာေရန (CTE)ကဆို ြဲ  ၄္သး္ည  
 
နိုဏ္  နေ္ာင္မ္ာန ေး္ာင္နေ ပာင္နေး္ာင္နသာန 
မ္ာန သဆို ြဲမဟိုက ္္  ာနမး္န မ္နမ္ာန္ကား္  
ေး္ာင္န္ပး ေပနမ္ာနမ  ္  ာနေရာန ္ ္ ဆို ြဲရသး္ြဲ 
မး္န မ္န မ္ာနႏ င္ြဲ ပဆိုမဆိုရ င္န င္နသး္ြဲ္ ္း္မ္ာန  
ေ ား္ပ ြဲႏဆိုင္ပ္ သး္ည  
 
၉ကမ္နမ ၁၁ကမ္န ဆေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို အင္နကဆို ြဲ 
၄  ္ဆမ္မ ီ၄ာေရန  င္နရ ဆရ ဆမရ ဆသဆေ၄ရမ္ က၄္ႏ ၄္ကာင ္သ ိုန 
ပးဆမ္၄၄္ေ္နပ္သး္ည ၄  ္ဆမ္မ ီ္္င္ြဲကဆိုနကး္မ 
ကး္သဆေ၄ရမ ္ေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို သ ိုန က၄္ 
ပးဆမ ္ELA  း္န၄၄္ေ္နပ္သး္ည  
 

  
 

 
ၫႊနမ္ပးာနေရနရ ိုန 

ဘ  ဆိုန္၄ဆိုနရေး္ာင္နမ္ာန 
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Burmese 

 ္န္ ဆပ္ဘာသာကာ္းမ္ာန 

၉-၁္ 

 

မဆဘမ္ာန္ကား ္ ိုပ္ေ္ာင္ရမ္ ္ရဆပ္္ႁမား္ 

ပ ိုမ မ္္ဆပ္ ္ဆမ္  င္ြဲ္ဆပ္၄း္  င္နသး္  င ္မ္ာန္ 
ကား္ ္း္ဆိဳနရ ဆပ္သး္ည  

္ဆမ္၄ာ ိုပ္ရမ္ေမရာ သီနသမ္ ြဲ ာနပ္ည ္ဆမ္၄ာကင္ 
ရမ္္ ္ဆမ္မး္ေသနရင္ေကာင္ ေး္ာင္နသာနမ္ာန  
သး္္ဆမ္၄ားဆိုေမ ြဲ၄ဥ္ ိုပ္သငြဲ္သး္ည ္ကမ္နကာင္န  
မ က္၄ိုမ္ာနးဆို ပမ္ း္သ ိုနသပ္ သဆို ြဲမဟိုက ္၀က ိဳ (သဆို ြဲ) 
 က္၄ာ္ိုပ္မ္ာန  က္သင္ြဲသး္ည 

ေမ ြဲ၄ဥ္၄ာေရနေ ြဲး္င္ြဲပ္ေ၄ည ေး္ာင္နမ သင္   ္းြဲ  
သးြဲ္မး္နမ္ာန္သ ိုန ပိဳရမ ္္ာနေပနပ္ည မဆမဆ က္ ္းြဲသ  
မ ္ေရန  င္နသး္ ၄ာမ္နရး္ကိုဆနပာာနေ၄ပ္သး္ည  
 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္၄ာ္ိုပ္မ္ာနးဆို အင္နကဆို ြဲ ိုမ္န/း 
ရဆ ာမ္ာနမ  က္ႏဆို္င္ပ္သး္ည   ပး္သ  ြဲ၄ာပးး္ြဲကဆိုး္မ  
္ီ း္ ေရာမ၄္၄ာ္ိုပ္မ္ာနးဆို ၄၄္ပးးြဲ္ ဆို႔ရသး္ြဲ 
Libby by Overdrive ္ မ္းြဲ္ပ ီေးနရ င္နးဆိုသ ိုနပ္ည 
၇ရး္ေ မား္ကာင ္၄ာ္ိုပ္္ ဆို္ေ ္ား္ ပမ္္ပ္ ပီန 
  ၄္ပ္ ဆမ္ြဲမး္ည သဆို ြဲမဟိုက ္myONကာင္ ္ီ း္  
ေရာမ၄္၄ာ္ိုပ္မ္ာန္ မ္းြဲ၀င္ပးး္ြဲပ္ည ဘ  ဆိုန္၄ဆိုန 
ေး္ာင္နသာနမ္ာန္ာန  ိုနကာင္္ေးာင္ြဲရ ဆပ္သး္ည  

ေး္ာင္နသာနေ ြဲ ာေမသး္ြဲ္ေပးာင္နမ္ာနေ ပာ 
္ဆိုေ ာ္နေႏာနပ္ည သ ကဆို ြဲ္္င္ြဲမ္ာနးဆိုေမန၄ရာမ ဆိုပ္ည  
ကး ္္ႏ ၄္သာရးဆိုသာ ေမနပ္ည  
 
္ဆမ္၄ာကင္ရမး္ြဲရး္းဆိုမ က္သး္ြဲ၄မ၄္ရ ဆပ္ေ၄ည  ိုပ္  
ရမး္ြဲ္ ိုပ္က၄္ ို္ကား္ (ဥပမာ- ၄ာ၄ို၄ရင္န သို 
ေကသမ မ ပးမ္န သ ိုနသပ္ ္း္မ္ာန) ၄သး္ကဆို ြဲ္ပဆိုင္န 
 ဆိုး္ ပီနရမး္ြဲရး္မ္ာန သက္မ က္ႏဆိုင္ေ္ာင္း းီပ္ 
 

 

ENGLISH III (၁သင္႐ိုးဆိုန ရး္ ၄္) 
္န ္ဆပ္ ၃ကာင ္William Shakespeare, Virginia Woolf, Kate Chopin, W.E.B. Du Bois, Booker T. Washing- 
ton, Elie Wiesel, Tim O’Brien and Louise Erdrich း္းြဲသဆို ြဲးာ္း ပာနသး္ြဲ၄ာေရန္ရာမ္ာနး း္ရာမ္ာန က္ရမး္ြဲ 
္ ပင္  း္ ္းြဲသး္ြဲ၄ာေပႏ င္ြဲံဟိုသိုက  ၄္ေ၄သး္ြဲ၄ာေပမ္ာနးဆို္း္ း္ေ ြဲ ာရမး္ည မီ ီ ာႏ င္ြဲ ္ေရနပ ို၄ မ္ာန 
ေ ြဲ ာရာမ က၄္္င္ြဲ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ံဟိုသိုကမ္ာန၄ို၄း္နမး္ ္ဆိုင္ ဆ ာမ္ာနးဆိုေ ြဲ ာ  ငင္န္ဆို ္း္မ္ာန္ 
ေသန၄ဆက္ ္ ္မမမ္န ပီန ္ေရန ္း္သာ ္ေရနႏ င္ြဲ ပ နေပ္င္နေ္ာင္ရား္  င္နးာ္ မ္နး္င္မမမ္ာန ာ  ြဲ  ိဳဆနကဆိုနကး္ ာေ၄မး္ည 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး ္္ေပးာင္န္ရာမ္ာနးဆို ဦနကး္ ္း္  င္ြဲ္ႏ ၄္ ္ိဳပ္  ပဆိုမဆိုမာန း္ ာေ၄ရမ္ ၄ာပိုဆ ္မ္ာနးဆိုေမန 
 ာမ္န ိုက္သး္ြဲ္ေ ြဲ္ မ္ာန ပိဳ ိုပ္ရမး္ည ္ မင္မ္ာန၄ာာပ္၀င္ႏဆိုင္သး္ြဲ ေ ္င္န၄ဥ္မ္ာနးဆိုေ ြဲ ာ  င္န  င္ြဲ သိုေက 
သမ၄ာကမ္နမ္ာနေရနသာနႏိုဆင္ ပီန မဆမဆ္ မင္းဆိုကင္ ပႏဆိုင္ရမ္ သကင္န္ရင္န မ၄္မ္ာနးဆို  ာ္း  မ္န၄ဆက္  ာရမး္ည ေး္ာင္နသာန 
မ္ာနသး္ သိုေကသမ္ေ    သး္ြဲ၄ာကမ္န  ၄္ ာမး္ြဲ  သး္ေသ္ေ    သး္ြဲ ္ မင္းဆိုပ မေ သ ိုက္ရမး္ည  
 ဆို၄ာကမ္နကာင ္သဆသာ င္ရ ာန  ိုေ ား္သး္ြဲသး္ေသပ္၀င္ ပီန  င္ရ ာနသး္ြဲ္ေပးာင္န ပ ္း္မ္ာန  င္ြဲ  ငင္န္ဆို 
ကင္ ပသး္ြဲ္ ္း္မ္ာနပ္၀င္ပ္မး္ည ၄ာေရနရာကာင ္ ပင္္င ္ကး္န  က ္သ ိုနသပ္မမမ္ာနပ္၀င္  င္န  င္ြဲ ၎ကဆို ြဲ 
္ေရနသာနမ္ာနးဆို ပဆိုမဆိုေးာင္နမာမ္ ာေ၄ႏဆိုင္ပ္သး္ည ဤသင္႐ိုးဆိုိုန ္ ပီနကာင ္ ပး္မ ္၄ာေမနပာ္းေ  ဆ္ိုႏဆိုင္ပ္သး္ည  

ENGLISH IV (၁ သင္႐ိုးဆိုန ရး္ ၄္) 
္န ္ဆပ္ အကာင ္ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး ္းဆို ္ကဆိုင္ေရန္  ိဳပကတဆ ေဟာေ ပာ ္း္မ္ာန းံ္ာ  ရာမာႏ င္ြဲ ၀က ိဳမ္ာနးဆို 
ပး ိဳေကာ ြဲရမး္ည William Shakespeare, Henry David Thoreau, Tennessee Williams, Nikolai Gogol, Malco- 
lm X,Alex Haley, Leslie Marmon Silko, Benazir Bhutto, Jared Diamond, and Jhumpa Lahiri း္းြဲသဆို ြဲ၄ာေရန 
္ရာမ္ာန  င္ြဲ ဤသင္႐ိုးဆိုနကာင္ နႏ ၀င္ႏ င္ြဲေ က္ ပဆိဳင္မ္ာနးဆိုေရာေႏ ာ ာနသး္ည ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ေးာ ဆပ္ 
ေ  ္ား္ နာကင္ရာကာင္ေရနရေ ြဲရ ဆသး္ြဲ မဆမဆ္ေပးာင္န ပမ္ေ ပာင္နေ ပာရသး္ြဲ၄ာမ္ဆိဳနမေရနရေသန င္ ဇက္ေပးာင္န 
ေ ပာ း္ရာမ္ာနးဆိုေ ြဲ ာႏဆ္ိုင္ရမ္ းဆို ္ကဆိုင္ေရန ္ တိဳပကတဆမ္ာနးဆို က္ရမး္ည ္၄ဆိုနရႏ င္ြဲပ္ဝ္သေဘာကရာနမ္ာနႏ င္ြဲ 
္း္္ ရာကာင္ ၄ာေရန္ရာမ  မး္သဆို ြဲ္ာ၀ဇ မ္နႏ င္ြဲကး္ေ္ား္ပ ိုမ္ာန္သ ိုန ပိဳသာာနသး္းဆို  ာ္း  မ္နေ ြဲ ာရမး္ည  
၄ာေရနရာကာင္ရ င္န င္န ပက္သာန၄ာာကင္ ပႏဆ္ိုင္ေရနႏ င္ြဲ မဆမဆကဆို ြဲး သး္ေသ္ေ    သိုေကသမ္ မင္းဆို္ေ ား္္ 
ပ ြဲ  ၄္ေ၄ေရနရး္မ မ္န ္း္မ္ာနႏ င္ြဲေ္ာင္ရား္ရမး္ည ္္ ိုနသက္ရး္မ မ္န ္း္မ ာ သဆသာသး္ြဲ္ေပးာင္န ပ ္း္ႏ င္ြဲသဆ 
သာ င္ရ ာနသး္ြဲသး္ေသမ္ာန္သ ိုန ပိဳးာ  ငင္န္ဆို ္း္္မ္ာန ပာနးဆို ္ေ ား္္ပြဲ  ပိဳသး္ြဲ သိုေသကမ္ေ      
္ ငင္န၄ာကမ္နေရနသာနရမ္္ကား္  ၄္သး္ည ဤ၄ာေရန  င္န ိုပ္ငမ္န၄ဥ္မ  ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္၎ကဆို႔၄ာေရန  င္န 
္္င္ြဲမ္ာနေးာင္နမာမ္ ာမး္ည  ဆို ြဲ္ ပင္ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္၄ာပဆို ္မ္ာနမ သဆသာသး္ြဲ္ေပးာင္နရာမ္ာနးဆို းဆိုန 
းာန  င္န  ပမ္ း္္ကို  ေရနသာန  င္နမ္ာန ေ ြဲး္င္ြဲရမး္ည  

AP ENGLISH LANGUAGE AND COMPOSITION ု၁ သင္႐ိုးဆိုန ရး္ ၄္ တည္းျဖတ္) 
Advanced Placement Language and Composition ကာင္ ္မ္ဆိဳနမ္ဆိဳနေသာ၄ာေရန္ရာမ္ာနႏ င္ြဲသမဆိုင္န္ဆ္ိုင္ရာ္ ္း္ 
မ္ာနမ  ္ ငင္နပာာန၄ရာေးာင္နေသာ၄ာပဆို ္မ္ာန ပိုန ဆိဳ ္ေရန  ာ္း  မ္နေ ြဲ ာ၄ရာ ရ င္န င္နေ သ ပ ္း္မ္ာနပ္၀င္ ပီန ေးာ 
 ဆပ္္္င္ြဲ၄ာေရန  င္န္ကမ္နမ္ာန္ကား္ ဆို္ပ္ ္း္ႏ င္ြဲးဆိုး္းီပ္သး္ည ၄းာနေ ပ္ေရန္သာနးဆိုေ ြဲ ာ  င္န 
္ာန  င္ြဲ ေး္ာင္နသာနသး္ ၄ာေရန္ရာမ  ၎းရး္ရာ ္ ္း္မ္ာနးဆို ၎ကဆို႔းိုဆ ္ပဆိုင္ဟမ္းိုဆ ္ပဆိုင္္သ မေပ္ား္ပ္း 
မး္သဆို ြဲကင္္း္သး္းဆိုေ ြဲ ာရမး္ည ၄ာေရန၄ာ က္  င္နသး္ေး္ာင္နသာနမ္ာန္ာန ္ေရန္န ္ဆပ္၄ာ္ေပသ 
ကာင္  ဆမ္န ္ိဳပ္ႏဆိုင္မမ္ေပသပဆိုမဆိုေးာင္နမာမ္ ာေ၄မး္ (ဥပမာ- ေ၀္ဟာရ ၄ာ  ိုနေပ္င္န ၀္း္္ ာန္သဆို ပို ္  က ္မ က္ 
မ က္ ၄ာပဆို ္ ာ္း ြဲပ ိုမ င္ြဲ သက္ပ ိုေ သေပန  င္န)ည ဤ္ကမ္နးဆို ၄ဆက္ႀးဆိဳး္ဘာသာ ဆို္ပ္ ္း္္  ၄္္သ ိုန ပိဳအရသး္ (သဆို ြဲ) 
္ဓီး ELA ဘာသာရပ္က၄္ ို္  ၄္ း္န္၄ာန ဆိုနႏဆိုင္သး္ည သင္႐ိုးဆိုန္ ပီနေ  ရႏဆိုင္သး္ြဲ AP ၄ာေမနပာ္းကာင္ေ္ာင္မ က္ 
ရသး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္္င္ြဲ မင္ပးာေရနောမမ္ာနမ  ေးာ ဆပ္ ရး္ ၄္္  ၄္္သ ိုန ပိဳႏဆိုင္သး္ည  

AP ENGLISH LITRATURE COMPOSITION ု၁ သင္႐ိုးဆိုန ရး္ ၄္ တည္းျဖတ္) 
Advance Placement Literature and Composition သး္ ေးာ ဆပ္္္င္ြဲသင္႐ိုးဆိုန  ၄္ ပီန ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္   
ရာမာ းံ္ာ ၀က ိဳကဆိုမ္ာန ၀က ိဳရ း္မ္ာန္ပ္္၀င္ ၄ာေပ း္ရာမ္ာနးဆို မး္မး္ရ ဆိဳင္နရ ဆိဳင္နေ ြဲ ာရမး္ည ္ေသန၄ဆက္ 
ႏ င္ြဲြဲ္ေ    သမဆိုငန္္ဆိုင္ရာ္ ္း္ း္မ္ာနကဆို ြဲးဆို န႐ိုးိုက၄ဆိုး္ေ ြဲ ာ  င္နသး္ ၄ာေပႏ ၄္  ိဳး္မမႏ င္ြဲ္ဓဆပ့္ ္ေပသေ၄ရမ္ 
၄ာေရန္ရားဘာသာ၄းာန္သ ိုန ပိဳပ ိုမး္န မ္နမ္ာနးဆိုမာန း္ေ၄ရမ္ႏ င္ြဲ၄ာေပးဆိုဘာသာ ပမ္ရာကာင္မ္ာန၄ာာ္ 
ေ ား္း  ပိဳသး္ည ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ၄ာေပ က္ ပီနသး္ြဲ္ ္ ကိုမ္န သေး္က မဆ္မဆက္ပ ို ္ေရာင္မ္ာနႏ င္ြဲ္က  
၄ာေပ း္ရာ ၄ကဆိုင္ ရး္ရာ ္ ္း္မ္ာနႏ င္ြဲ္ေရနသာနမ္ာနးဆိုေ ာ္နေႏာနရမး္ည ဤ္ကမ္နးဆို ၄ဆက္ႀးဆိဳး္ဘာသာ ဆို 
္ပ္ ္း္္  ၄္္သ ိုန ပိဳအရသး္ (သဆို ြဲ)္ဓီး ELA ဘာသာရပ္က၄္ ို္  ၄္ း္န္၄ာန ဆိုနႏဆိုင္သး္ည သင္႐ိုးဆိုန္ ပီန 
ေ  ရႏဆိုင္သး္ြဲ AP ၄ာေမနပာ္းကာင္ေ္ာင္မ က္ရသး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္္င္ြဲ မင္ပးာေရနောမမ္ာနမ  ေးာ ဆပ္ 
ရး္ ၄္္  ၄္္သ ိုန ပိဳႏဆိုင္သး္ည  

 




