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ဘာသာရပ္ ဆ္ိုင္ရာ ေမ ္ ာ္မ မ္န ္း္မ္ာန 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္ း္ကမ္နဘ ္း ြဲ  ရမ္ ္ း္ကမ္န္္င္ြဲ သဆပ့္ သ ရး္ံ ၃္္ပ္္စင္ ၃ို၃ိုေပ္င္န ုု 
 ရး္ံ ၃္ရ  ရမး္။ က၃္ဘာသာမ ာ Physical Setting (ျပး္မ ္္္င္ြဲ းမာမေျမသဆပ့္ ၸ္ကိုေ ံ  သဆို ြဲမ ိိုက္  
႐ ပေ ံ ) ႏွ င္ြဲ က၃္ဘာသာမ ာ Living Environment (ျပး္မ ္္္င္ြဲ ့ စေ ံ )ျ ၃္ရမး္။ ကကဆ က၃္ဘာမ ာ 
့ စသဆပ့္ ႐ ပသဆပ့္ သဆို ြဲမ ိိုက္ ၃ဆက္္းဆိး္က၃္ဘာသာျ ၃္ရမး္။  ပ္ကဆိုနဘာသာရပ္မ္ာနမးဆို္ပ္ေသာ္းး္န  ဆို 
ဘာသာရပ္မ္ာနးဆို  ရမ္ ္ ဆိုင္္မာကဆိုး္က မ္နပ္သး္။ သင္  ႏွဆိုင္သးြဲ္ဘာသာရပ္မ္ာန (AP) ္္င္ြဲျမင္ြဲဘာ 
သာရပ္မ္ာနႏွ င္ြဲပ္က္သး္က္ကဆ္း္သဆးဆိုေသာေမန  မ္နမ္ာနရ ဆပ္း ေး္န့ နျပိက မဆမဆေး္ာင္န္ိး့ေပနႏွ င္ြဲေက  ြဲ 
့္ိုပ္။  
ျပး္မ ္ေးားဆပ္္္င္ြဲ သဆပ့္ဘာသာရပ္မ္ာန  သး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ျပး္မ ္ သဆပ့္၃ာေမနပ ္းမ္ာနႏွ င္ြဲ  
းဆိုး္း မႈရ ဆေ၃ရမ္ ျပး္မ ္မ သက္မ က္ ာနသး္ြဲ းး္ေက  ြဲ (ၸ္က္  ္း မ္န)းဆို္ပ္ ္း္မ္ာနးဆို ေ္ာင္ျမင္၃ ာ္ပ န 
့္ိုန္ပ နျ ၃္ရမး္။ ္္ရာက င္ ေး္မပ္ေးား္ သး္ြဲၸ္က္  ္း မ္နမ က္ကမ္နကင္မႈမ္ာန းဆို ္ကဆိုင္းဆို ္း္ းး္ 
ေက  ြဲၸ္က္  ္း မ္န၃မ္နသပ္မႈမ္ာန မဆမ၃္ နုစစ၃ား္းပ္စင္သး္။  
္ၸဆးဘာသာရပ္မ္ာနးဆို ေ္ာင္ျမင္၃ ာမ္ပ န့္ိုနသး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ းဆို္ပ္သး္ြဲ ရး္ံ ၃္ျပးြဲ္မ  ရမ္   
ရး္ံ ၃္္၃ာန ဆိုန္၃ဥ္၃ဥ္မ္ာနက င္ပ္စင္ရမး္။ ေး္ာင္နသာနးဆို္ပ္သး္ြဲဘာသာရပ္ေပပမ ကး္က ္၃ာန ဆိုန   
ရး္ံ ၃္္ကမ္နးဆို ္ မ္းဆဆိုင္န ေႏွ ရာသ ္ကမ္န သဆို ြဲမ ိိုက္ ၃ာသင္ႏွ ၃္္က င္န္၃ ၃ဥ္က င္ကး္ေရား္ႏွဆိုင္ပ္သ 
သး္။  
သဆပ့္ဘာသာရပ္္ာနး့ိုနက င္ ေး္ာင္နသာနမ္ာနမ  

 ေမန  မ္နမ္ာနေမနရမ္ ္ေျ မ္ာနရ ာရမ္ ေျ ရ င္နမး္နျ ၃္ေပပးာေ၃ရမ္ ္င္လ္င္မ  ာံ  ့ဆိုင္န သဆပ့္မး္နး္ 
့္ို၃မ္နမႈႏွ င္ြဲ သ ္ာ မး္နး္  ္းျ မ္န၃ဆက္ျ ာမႈမ္ာန္သ့ိုနျပိမး္။ 

 (ဥပမာ-့ ္ာနမ္ာန ္း း္မ္ာန ပ့ိုမ္ာန း မ္ ္ာမ္ာန) ေးြဲးာေက  ြဲရ ဆ ္း္မ္ာနးဆို ၃ို၃း္န ကင္္း္ရ  
မး္။ းး္ေက  ြဲရးံ ္ႏွ င္ြဲ ္ႏွိုမာမမ မ္န္ ္း္မ  ္းဆိကင္ မ္ ြဲမ မ္နရးံ ္ကဆို ြဲးဆို ႏွ ဆိင္န  ဥ္ရမ္ ္ ္း္  
းး္မ္ာနးဆို၃ို၃း္န ပ့ိုေ ပရမး္  ဆို ြဲေမား္ ္းဆိကင္ မ္ ြဲမ မ္န ္း္းဆို္ေျ  ့ ာနသးြဲ္ ရ င္နးင္န  
 ္း္က င္ ရးံ ္းဆိုေ ား္ပ့ြဲသး္ြဲ ္ေ ား္ ာနရ ဆမရ ဆႏွ င္ြဲ့္္ိုနသက္ရမး္။  

 သး္ရ ဆပ္က္စမ္နး္င္ႏွ င္ြဲ ႐ိုပ္ပဆိုင္န္ဆိုင္ရားငက င္ သဆပ့္မး္နး္ သ ္ဆိုရ မ္ာန သေဘာကရာနမ္ာန ္  
 ္း္းး္မ္ာနးဆို မာနးး္္ပ န းး္ေက  ြဲ္သ့ိုန ္ကက္ရမး္။ သပ့္ပးာက င္ သမဆိုင္နက၃္ေး ္ား္ 
္ေက နေ ပမ္ာန  ့ ြဲ္ ဆိနကဆိုနကး္းာပ့ိုးဆိုးး္န သေဘာေပ္း္ရမး္။ 

BIOLOGY (LIVING ENVIRONMENT) (န သင္႐ဆိုန ရး္ံ ၃္) 
္ဘာသာသင္႐ဆိုန္္ပ နက င္ ျပး္မ ္၃ာေမနပ ္းေျ ဆ္ို  င္ြဲးမ္နး မ္န ာနပ္သး္။ ဆ့စေ ံ က င္ ေး္ာင္နသာနမ္ာန  
သး္- 

 သး္ရ ဆမ္ာန၏က း မႈ/မက း မႈ သး္မ္းြဲမ္ာနႏွ င္ြဲ က း မႈ/မက း မႈမ္ာနးဆို မာနးး္းာမး္ 
 မဆဘမ္ာနႏွ င္ြဲသာနသမ နမ္ာနိးာန ပ့ိုသငမ္ႏွ င္ြဲးိုပ္ေ္ာင္ပ့ိုမ္ာနက း ေ၃သး္ြဲ မ္ဆိန  ့္ ္း္းး္မ္ာန  
းဆိုေးြဲးာရမး္ 

 ္ ္ဆမ္ိးာသး္ႏွ ငြဲ္္မ ္ မ္ဆိန၃ဆက္မ္ာနႏွ င္ြဲ မ္ဆိန  ့က၃္ ိုျ င္န္ ၏ေျပာင္နး္းပ့ိုးဆိုေးြဲးာ၃ န၃မ္နရမး္ 
 မ္ဆိနပ ာနျ င္နႏွ င္ြဲ  ့ ြဲ္ ဆိနကဆိုနကး္ျ င္နမ က၃္္င္ြဲ ့ဆစ္း္းး္ရ င္သမ္ပ့ိုးဆို ေးြဲးာ  ္းျ မ္နရမး္။ 
 ္သး္ရ င္ရပ္ကး္ေရနးဆိုေ ား္ပြဲ့သး္ြဲ ္င္္ာန ဆမ္န  ဆမႈးဆို မ္ဆိန  ့မ   ဆမ္န  ဆ ာနသး္းဆို မာန 
းး္းာမး္ 

 ကဆရဆ၃ာၦမ္ ္ပင္ႏွ င္ြဲ ပ္က္စမ္နး္င္မ္ာန ္ျပမ္္း မ္္မ  သိ္းျပိေမသး္းဆို ၃၃္ေ္နရမး္ 
 သး္ရ ဆပ္က္စမ္နး္င္္ေပပ း သာန၏းိုပ္ေ္ာင္မႈမ္ာနမ  သဆသဆသာသာ္း္ဆိနသး္ေရား္မႈ္  
္္း္္၃ပ္မ္ာနးဆို ေ၃ာငြဲ္ိးးြဲ္ေးြဲးာရမး္ 

 

သဆပ့္ ၉-နု 

္ း္ကမန္ဘ ္း ြဲ  ရမ္္ က း္ ေး္ာငန္သာနမ္ာနသး္  
ျပး္မ ္သဆပ့္၃ာေမနပ ္းေ္ာငျ္မငရ္မး္။ ေ္ား္ပ္  
ျပး္မ ္၃ာေမနပ ္းမ္ာနးမ္နး မ္န ာနပ္သး္။  

 Physical Setting: Earth Science 
 Physical Setting: Chemistry 
 Physical Setting: Physics 
 Living Environment: Biology 

္ း္ကမ္နေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ၎ကဆို ြဲ သဆပ့္၃့ႏွႈမ္န 
မ္ာန္ေပပ မာနးး္မႈးဆိုကဆိုင္နကာရမ္ ကဆိုနကး္မႈ၃၃္  
ေ္နသး္ြဲ ၃ာေမနပ ္းမ္ာနးဆိုးး္နေျ ဆ္ိုရမး္။ 
 
Advanced Designation ႏွ င္ြဲ Regents ံ  ပးဆိုမာရးဆို 
သး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ျပး္မ ္၃ာေမနပ ္း ၈ ိုးဆို 
္မ က္ ၆၅ သဆို႔မိိုက္ ္ း္ႏွ င္ြဲေ္ာင္ရမး္။ ၃ာ  
ေမနပ ္း ၈ ို ္းမ  န ိုသး္ Life science ျ ၃္ရမး္ျ ၃္္ပ န 
ေမား္က၃္ ိုမ  physical science ျ ၃္ရမး္။  ဆို ြဲ္ 
ျပင ္္ပဆို ရး္ံ ၃္ု ိုးဆို ပ္ေရ နရမး္။  
္လ းဆပ္၃ာမ ္ပ္ျ ာနဘာသာ၃းာနမ္ာန(LOTE)ႏွ င္ြဲ 
မ ္ေျမ္က င္နျပိျပင္ ာနသး္ြဲ Checkpoint B LOTE 
၃ာေမနပ ္း (သဆို ြဲမိိုက္) ဝဆ့ ာက ္းမ  ၅  မ၃္ သဆို ြဲမ 
ိိုက္ မး္နပးာႏွ င္ြဲ္သး္ေမ နစမ္နေိးာင္နပးာ  
ေရန (CTE)ကဆို ြဲျ ၃္သး္။  
 
လိုဏ္  နေ္ာင္မ္ာန ေး္ာင္နေျပာင္နေး္ာင္နသာနမ္ာန 
သဆို ြဲမ ိိုက ္္ျ ာနမး္နးမ္နမ္ာန္က း္ ေး္ာင္န္ 
ိး့ေပနမ္ာနမ  ္ျ ာနေရ န ္ ္းဆို ြဲရသး္ြဲမး္နးမ္န  
မ္ာနႏွ င္ြဲ ပဆိုမဆိုရ င္နးင္နသး္ြဲ္ ္း္မ္ာန ေ ား္ပ့ြဲႏွဆိုင္ပ္ 
သး္။  

 

 
 

 
 နမ္ိးာနေရနရ့ိုန 

ဘ းဆိုန္၃ဆိုနရေး္ာင္နမ္ာန 
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 သဆပ့္ ၉-နု 

 

မဆဘမ္ာန္က း ္းိုပ္ေ္ာင္ရမ္ ္ရဆပ္္ႁမ း္ 

ပ့ိုမ မ္္ဆပ္ ္ဆမ္ျ င္ြဲ္ဆပ္၃း္ျ င္နသး္း င ္မ္ာန္ 
က း္ ္း္ဆိနရ ဆပ္သး္။  
 
္ဆမ္၃ားိုပ္ရမ္ေမရာ သ နသမ္ ြဲ ာနပ္။ ္ဆမ္၃ာကင္ 
ရမ္္ ္ဆမ္မး္ေသနရင္ေကာင္ ေး္ာင္နသာနမ္ာန  
သး္္ဆမ္၃ားဆိုေမ ြဲ၃ဥ္းိုပ္သငြဲ္သး္။ ္ကမ္နက င္ 
မ က္၃ိုမ္ာနးဆိုျပမ္းး္သ့ိုနသပ္ သဆို ြဲမ ိိုက ္ 
 က္၃ာ္ိုပ္မ္ာန  က္သင္ြဲသး္။ 
 
ေး္ာင္နပ္း္ ာနပ္း မမ  းဆိုး္သး္ြဲ္ဆမ္၃ာမ္ာန 
းိုပ္ရမ္ ေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို ေ၃ာင္ြဲိးးြဲ္ ဆိုင္နေ၃ပ္။ 
သ ကဆို ြဲ္း း ေကာင္နးဆို႔ရႏွဆိုင္မး္ြဲ ္ကမ္နေ ပရ ဆပ္  
သးာန? ္ ရာ (မ္ာန)မ္း ြဲ ္ဆမ္ ဆို ြဲးိုပ္ ာနသးာန? း ္း  
သ ာနက္းြဲ းး္ေက  ြဲၸ္က္  ္း မ္န္ ္ဆမ္ းဆို္ပ္ ္း္ 
မာရ ေက ္က း္ ္၃ာန ဆိုနးိုပ္္ပ နပ းာန? 
 
သမ နမဆမ္နးေးနမဆို ြဲ ္မ္မ ာနပ္ႏွ င္ြဲ။ ေ ား္ာ န  
ေးန မဆမ္နးေးနႏွ ၃္ဥ န၃း့ိုနးဆို သဆပ္ ့မး္နပးာမ္း ြဲ 
္င္လ္င္မ  ာ္သး္ေမ နစမ္နေိးာင္နေက းဆိုး္ ဆို ြဲ 
းဆို္ာနေပနပ္။ ေး္ာ္ိးာနသး္ြဲ ္မ္ဆိနသာန ္မ္ဆိန 
သမ နသဆပ့္ပးာရ င္မ္ာန္ေိးာင္န က္ပ္။  
 
BPS Parent Portal မ က၃္္င္ြဲ မဆမဆေး္ာင္နသာန၏  
္္င္ြဲႏွ င္ြဲ ေး္ာင္နေ ပ ္ဆမ္မ္ာနးဆို ေ၃ာင္ြဲိးးြဲ္ပ္။  
 
ေး္ာင္နသာန ၃း္န၃့မ၃္ကး္ရ ဆပ္ေ၃။ ္ မ္းဆိုင္နသဆို ြဲ 
မ ိိုက ္၃ာ္ိုပ္ျ င္ြဲ မ က္၃ိုးဆိုး္သးာနိးး္ြဲပ္။ ၃့ 
မ၃္က၃္ ိုေကာြဲရ ဆ ဆို ြဲးဆိုသး္။  
 
သဆပ့္ပးာက င ္၃မ္နသပ္မႈႏွ င္ြဲ္မ ာနမ္ာနပ္စင္သး္ 
းဆိုသကဆရပ္။ “း္ေမာ္္္းဆမ္က၃္ေသာင္နရ့ႈနမဆမ္ြဲ 
 ္းြဲကာမိိုက္ပ္ဘ န.. ံ  ္္းဆမ္က၃္ေသာင္န္းိုပ္ 
မျ ၃္ဘ န္ဆိုကာ သး္ေသျပ ္းြဲကာပ္း” ိို ေသာမက္ 
၃္္း္ံ  ္င္ေျပာ ္းြဲသးဆိုပ္ပ္း။  
 

 EARTH SCIENCE (နသင္႐ဆိုန ရး္ံ ၃္) 
္သင္႐ဆိုန္္ပ နက င ္ျပး္မ ္၃ာေမနပ ္းေျ ္ဆို  င္ြဲးမ္နး မ္န ာနပ္သး္။ းမာမေျမသဆပ့္က င ္ေး္ာင္နသာနသး္- 

 ႏွ ဆိင္နရ္ျမင္ႏွ င္ြဲးႈပ္ရ ာနမႈ္ေျ  ့၃း္နမ္ဥ္နမ္ာနျ င္ြဲ ္ားသႏွ င္ြဲးမာမေျမ္ေျ  ့သေဘာကရာနမ္ာန 
ေ ပျပႏွဆိုင္သး္းဆိုမာနးး္းာမး္ 

 းမာမေျမေပပက င္ း ္မ္ိပ္ကဆို ြဲေးြဲးာသး္ြဲ ္ေျ  ့သေဘာကရာနမ္ာန၃ ာမ ာ ေျမ ေရ ေး ္၃ဆက္္ 
ပဆိုင္နကဆို ြဲ၏္ျပမ္္း မ္္း္သ  ္ကို့ ြဲျပမ္မႈကဆို ြဲပ္စင္ေိးာင္န ေ ပျပႏွဆိုင္မး္ 

 ျံ ပ္ ိုမ္ာနသး္ ္မႈမ္မ္ာနျ င္ြဲ  ္း ြဲ၃း္န ာန္ပ န ၎ကဆို ြဲလိုဏ္သကတဆမ္ာနသး္ ျံ ပ္ ို၏းးကဏာမ္ာနႏွ င္ြဲ 
၎၏က့ို ြဲျပမ္ပ့ိုကဆို ြဲးဆို ေးြဲးာေ၃ာင္ြဲိးးြဲ္ႏွဆိုင္ေ၃သး္ 

 မဆိုနေးစသ ရာသ ဥကို မးကေ ံ ႏွ င္ြဲ ဘ မဆေ ံ ႏွ င္ြဲ္း္၃ပ္သး္ြဲ းး္ေက  ြဲ၃မ္နသပ္ ္း္မ္ာနေ္ာင္ရ း္ 
ရမး္။ 

CHEMESTRY (န သင္႐ဆိုန ရး္ံ ၃္) 
္သင္႐ဆိုန္္ပ နက င ္ျပး္မ ္၃ာေမနပ ္းေျ ္ဆို  င္ြဲးမ္နး မ္န ာနပ္သး္။ ၸ္ကိုေ ံ က င ္ေး္ာင္နသာနသး္- 

 ၃ မ္န္င္သဆိုေး ာင္ပ့ို ပိုသငမ္ေျပာင္နး္းပ့ို ၃သး္း္းြဲသဆို ြဲ ၃ မ္န္င္ပ့ို၃့မ္ာန၏ကး္ရ ဆပ့ိုးဆိုေ ပျပႏွဆိုင္မး္ 
 းႈပ္ရ ာနမႈ္ေျပာင္န္း္း က မ္န္ာနမ္ာနမ က္င္ြဲ ၃ မ္န္င္ႏွ င္ြဲျံ ပ္ ိုမ္ာန္ျပမ္း မ္ကမ္ျပမ္ပ့ိုးဆို  ္းျ မ္နေးြဲ 
းာရမး္ 

 ႏွ နးး န ာနၸ္ကိုေ ံ  ္ာနမ္ာန ္ေျ မ္ာန ္း္္၃္မ္ာန ေ္ား္္ လ္င္ေး ္ာြဲ ္ျ င္န သဘာစၸ္ကိုေ  
ံ  ္ေရ  ြဲ၃ မ္န္င္/ိမ္ ္း္ ျံ ပ္ ိုကဆို ြဲ၏ ္ျပိ္မ  ၸ္ကိုပ၃ၥး္နမ္ာနေပ္င္န၃ပ္ျ င္န moles/stoichiometry ျ
ျံ ပ္၃ဥ့္ ္ာန ္း္ကမ္သေဘာကရာနမ္ာန္ေိးာင္န းး္ေက  ြဲ၃မ္နသပ္မႈမ  သေဘာကရာနမ္ာနးဆိုမာန 
းး္းာေ၃မး္ 

PHYSICS (န သင္႐ဆိုန ရး္ံ ၃္) 
္သင္႐ဆိုန္္ပ နက င ္ျပး္မ ္၃ာေမနပ ္းေျ ္ဆို  င္ြဲးမ္နး မ္န ာနပ္သး္။ ရ ပေ ံ က င ္ေး္ာင္နသာနသး္- 

 ၃ မ္န္င္ပ့ို၃့္မ္ဆိနမ္ဆိန၏ း နေျပာင္နပ့ိုးဆို ေးြဲးာေ ပျပရမး္ 
 ဥပမာ- မဴးး န ာန္မႈမ္မ္ာန ္ းး္ ရ မ ္ေမာ္း း္ဴန ၃သး္ကဆို ြဲးဆို ိုက္းနက္ေသာ ကိုမ္ ္ေ၃ 
သး္ြဲ္ရင္နျမ၃္မ္ာနေပပမ ကး္က ိးဆမ္ႏွ ိမ္နႏွ င္ြဲး ဆိင္န္း္ာနမ္ာနမက း မႈးဆို ရ င္နျပမး္ 

 (ဥပမာ- ္ မာနရ ာန ္ရ ဆမ္ ္း္ာနးဆိုး္ႏွ င္ြဲ ္စဆိုင္နးဆို္း္း ဴပ္ရ ာနမႈ ္း္င္ ၃သး္း္းြဲသဆို ြဲ) ္ရာစက ိ 
မ္ာန၏ေရ  ြဲး္ာနမႈပ့ိုသငမ္္မ္ဆိနမ္ဆိန းဆို ိးဆိကင္ မ ္ြဲမ မ္နျ င္နႏွ င္ြဲ ရ င္နျပျ င္န 

 ္း္ကမ္္က င္နမ မဴးးဆ ပ္ႏွ င္ြဲ မဴနးးဆ ပ္္ျပင္ း္မ  ၃ မ္န္င္မ္ာန္း္၃ပ္မႈ းဆိုႏွ ဆိင္န  ဥ္ျ င္န 
 ပ့ို၃့မ္ာန္ေျပာင္န္း္း ိမ္ ္း္မ္း ြဲကး္ျငဆမ္မႈ ၃ မ္န္င္္ေျ ရ ာပ့ို ၃ေးနႏွ င္ြဲ္ကဆိုင္န္ကာမ္ာန ပ့ို၃့မ္ာန 
 ေက နေ ပပ့ိုမ္ာန ၃မ၃္မ္ာန၏ေ ဘ  ္သေဘာကရာနမ္ာနႏွ င္ြဲ္း္၃ပ္ပ့ိုမ္ာနးဆိုမာနးး္းာမး္ 

 ္ေျ ္ေမမ္ာနးဆို  ္းျ ာနေးြဲးာျပ န ၃း္မ္ာန ေ က္ေပပရ ပေ ံ မ္ာန း ဆိင္နမ္ာန သ့းဆိုး္မ္ာန း ္ပ္၃၃္မ္ာန 
၃ မ္န္င္မ္ာနႏွ င္ြဲ္း္၃ပ္ေမသး္ြဲ းိုပ္ေ္ာင္မႈ၃ မ္နရး္မ္ာနးဆို္သ့ိုနျပိက ျပ မာမ္ာနးဆို္ေျ ရ ာမး္ 

ENVIRONMENTAL SCIENCE (န သင္ရဆိုန ရး္ံ ၃္) 
သဘာစပ္က္စမ္နး္င္သဆပ့္က င္ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္- 

 သဘာစပ္က္စမ္နး္င္္ဆိုသး္မ ာ း သာနႏွ င္ြဲးမာမိးာနမ  ရႈပ္ေ  နး သး္ြဲပင္း ္ဆမ္္း့္္ေရန ဆ္ို 
သး္းဆိုေးြဲးာရမး္ 

 သဆပ့္ပးာႏွ င္ြဲ္း္၃ပ္မ ္ပ ္ပးာရပ္မ္ာန္ျ ၃္ သဘာစသဆပ့္းဆို၃ န၃မ္နေးြဲးာရမး္ 
 း သာန၏သဘာစပ္က္စမ္နး္င္ေပပ္း္ဆိနသး္ေရား္ပ့ိုႏွ င္ြဲ း ဥ နေရမ ္ရင္နျမ၃္မ္ာနးဆို၃ာနသ့ိုနပ့ို ေးြဲ 
းာရမး္ 

 သဘာစျ ၃္ရပ္မ္ာနးဆိုရ င္နးင္နရမ္ သဆပ့္ပးာရ င္မ္ာနမ  မး္သဆို ြဲက း္ ္း္မး္သး္ြဲေမာ္ံ  ္ပ့ို၃့မ္ာန္ 
သ့ိုနျပိပ့ိုႏွ င္ြဲ သဆပ့္မး္နး္၃့မ၃္မ္ာနးဆို သ့ိုနသပ္ေးြဲးာရမး္ 

 ့္ိုနျ က္ ္း-္ ္မ က္ျ င္န ပ့ို၃့းဆို္သ့ိုနျပိရမး္။ းး္ေက  ြဲးမာမႏွ င္ြဲမ မ္န္ ္း္မ္ာန္ေပပ္သ့ိုနျပိရမး္။ 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY (နသင္ရဆိုန ရး္ံ ၃္) 
 ႏွၶာေ ံ ႏွ င္ြဲ့ စးမ၀ေ ံ က င္ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္- 

  ႏွၶားဆို ္ ၸ္ကိုေ ံ မ မ္ဆိန  ့္္င္ြဲသဆို ြဲမး္သဆို ြဲ  ္း ြဲ၃း္နပ့ို္ပ္္စင္  ႏွၶာေ ံ ႏွ င္ြဲ့ စးမ၀ေ ံ ္ေျ  ့ 
သေဘာကရာနမ္ာနးဆိုေးြဲးာရမး္ 

 မက း သး္ြဲ  ္း ြဲ၃း္နပ့ို္္င္ြဲမ္ာနက င္  ႏွၶားဆို ္ပ့ိုသငမ္မ္ာနႏွ င္ြဲးိုပ္ေ္ာင္ပ့ိုမ္ာန္ာနရ င္နးင္နေ ပျပ 
  ႏွၶားဆို ္္၃ဆက္္ပဆိုင္နမ္ာနပ့ို၃့မ္ာနးဆိုေ ပျပရမ ္ ႏွၶာေ ံ ေစ္ိာရမ္ာနးဆိုေးြဲးာရမး္ 
 ္ာရ့ိုေိးာ၃့မ၃္္ျပမ္း မ္္း္သ  ္းိုပ္ေ္ာင္ပ့ို ိး း္သာနမ္ာန း  ြဲ္ရဆိုန  ္း ြဲ၃း္နပ့ို ေသနင ္သး္ြဲ 
က၃္ရႈနပ့ို၃့မ္ာန   ္း ြဲ၃း္နပ့ိုမ င္ြဲးိုပ္ေ္ာင္ပ့ိုမ္ာနႏွ င္ြဲ က၃္ရႈနဘာသာရပ္မ္ာနးဆိုေးြဲးာရမး္ 

ရရ ဆႏွိုဆငသ္း္ြဲ္ပဆိုဘာသာရပမ္္ာနက င ္AP ENVIRONMENTAL SCIENCE, AP BIOLOGY ႏွ င္ြဲ AP PHYSIS ကဆို ြဲျ ၃ ္သး္။  

 




