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ဘာသာရပ္ ဆ္ိုင္ရာ ေမ ္ ာ္မ မ္န ္း္မ္ာန 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္ း္ကမ္နဘူ္း ြဲ ဆရမ္ ္ း္ကမ္န္္င္ြဲ အဆမ္ေရနကူ္း ေ ရး္ြဲ ၄္္ပက္ဒင္  ၄ို ၄ိုေပကင္န 
၂၂  ရး္ြဲ ၄္ရ ဆရမး္။  ံိုန ၄ံ္ရ  ဆရမး္ြဲအဆမ္ေရနက္းမ္ာနမ ာ မကမ္နတ င္ြဲ ဒကမ္နကငူ္ Global History တ င္ြဲ Ge-  
ography တ င္ြဲ   က မ္နကငူ္ United States History တ င္ြဲ Government တ င္ြဲ ၂ကမ္နကငူ္ Participation in 
Government and Economics တ  ၄္ဒး္ ၄ာသင္းာအားာ ဘာသာရပ္မ္ာနာ  ္၄ားသး္။ သဆို ြဲေသာ္ ေး္ာင္န  
သာနမ္ာနသး္  ၄ဆက္ႀးဆိဳး္ဘာသာရပ္ ရး္ြဲ ၄္္ကူး္ သဆို ြဲမမိုက္ အ္ဆးဘာသာရပ္းဆို  ္၄ာန ဆိုနရမ္ အဆမ္ေရန  
ကူ္းမ္ာနကူင္ ေးာအဆပ္္္င္ြဲဘာသာရပ္မ္ာန (AP) းဆို ဆတဆိုင္သး္။  
 
္အဆးဘာသာရပ္မ္ာနမေ္ာင္ာမင္ ္းြဲေသာေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို  ရ ၄္ြဲ ၄္ာ းြဲ္ရမ ္္ ၄ာန ဆိုန္ ၄ီ္ ၄ဥ္မ္ာနကငူ္ပက  
ဒင္ ဆိုင္နတဆိုင္သး္။ ေး္ာင္နသာနာပမ္ာ း္ြဲရမ္အဆို္ပ္သး္ြဲဘာသာရပ္ေပသမဆကး္ ပီန  ရး္ြဲ ၄္ာပမ္ာ းြဲ္ေရနးဆို ္ူမ္ 
အဆိုင္န ေတရူာသီေး္ာင္န သဆို ြဲမမိုက ္ ၄သင္တ  ္၄္ကငူ္န  ၄ီ ၄ဥ္ေပနတဆိုင္ပကသး္။   
 
GLOBAL HISTORY တ င္ြဲ GEOGRAPHY I (  ရး္ြဲ ၄္) 
းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာသမဆိုင္နတ င္ြဲ ပ ဝီဒင္သး္ ေး္ား္ေ က္ဦနတ င္ြဲပ မ္ံိုန ဥ္ေး္နမ္ ူမ္နးာနပံိုတ င္ြဲ ၄ကင္ ပီနေရ န 
ေမာင္နအဆမ္ဘဒးဆို္း္အး္ေအြဲအားာ ၎ကဆို ြဲ းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာ္း္ဆိဳနသး္ေရား္မ္တ င္ြဲ းိုမ္သ ူ္ေရန 
မး္ဒပ္ ္္း႕ ငူ္မ္းဆို ော ရာ ံေအြဲအာသး္။ ဤဘာသာရပ္သး္  ံိုားး္မ္ ံ၄မ ၄္ ္ မ္နးးက႑ တဆိုင္ငံေရနပကဝက 
္ောပာင္န္အ္းတ င္ြဲ ္ ္ဆမ္းာအ္အဆိုး္္ာပမ္္အ မ္္း္ဆိဳနာပိဳမ္မ္ာနးဆို္အဆး ာနေအြဲအာသး္။ ဤဘာသာ 
ရပ္မ  သမဆိုင္န္ဆိုင္ရာတ င္ြဲ ပံိုေ သေကူနေ သမ္္ ေရနႀးီနပံိုကဆို ြဲးဆို္ေအန ာန ပီန ္ာ ာနအဆမ္ေရနကူ္းဘာသာရပ္္ာန 
အံိုန  ံ၄မ္ာနတ င္ြဲေအြဲး္င္ြဲ မ္နမ္ာနမ ာ းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာသမဆိုင္နတ င္ြဲ ပ ဝီဒင္ေအြဲအာမ္မ္ာနပကဒင္သး္။  
 
GLOBAL HISTORY တ င္ြဲ GEOGRAPHY II (  ရး္ြဲ ္၄) 
းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာသမဆိုင္နတ ငြဲ္ပ ဝီဒင္၂သး္  ၇၅ဒ ္ ၄ းမာၻ ြဲ္ော ္ေမ္း္ဥ္န ္ိဳပ္မ  ၄မ ေမ ြဲ ဆ ္ ္ဆမ္ 
းာအ္အဆိုး္ကင္ာပ ာနသး္။  ၄း္မ္အိုပ္ငမ္န ္မ္ဆိဳနသာနေရနဝကြဲ ္င္ပက ာဝကြဲ မး္နပးာ ္ားပ္္ကး္န 
မ္ာနတ င္ြဲ းမာၻႀးီန ္ာပမ္္အ မ္္း္ဆိဳနသး္ေရား္မ္မ္ာန္ပက္ဒင္ သင္႐ိုးဆိုနက ၄္ေအ ္ား္အံိုန ္ ဆ္္မ္ာန 
 ၄ာူးဆိုေရာ  း္ ာနသး္။ ဤဘာသာ ရပ္မ  သမဆိုင္န္ဆိုင္ရာတ င္ြဲ ပံိုေ သေကူနေ သမ္္ေရနႀးီနပံိုကဆို ြဲးဆို္ေအန  
 ာန ပီန ္ာ ာနအဆမ္ေရနက္းဘာသာရပ္္ာန အံိုန  ၄ံမ္ာနတ င္ြဲေအြဲး္င္ြဲ မ္နမ္ာနမ ာ းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာသမဆိုင္နတ င္ြဲ  
ပ ဝီဒင္ေအြဲအာမ္မ္ာနပကဒင္သး္။ ဤသင္႐ိုးဆိုန္ ပီနကငူ ္ာပး္မ ္ ၄ာေမနပ္း းမ္နအ မ္န ာနပကသး္။  
 
UNITED STATES HISTORY AND GOVERNMENT (  ရး္ြဲ ၄္) 
္ေမရဆးမ္သမဆိုင္နတ င္ြဲ္ ၄ဆိုနရးဆို ္ေမရဆးမ ္းဆိုအဆိုမီတ င္ြဲ ္း ြဲ ၄း္နပံို္ော  ံမ္ာနတ ငြဲ္ ၄ကင္ ာန ပီန  ္ူး ြဲ ၄း္နပံိုကူင္ေရန 
္ူ္း ာနေသာ ္ ၄ဆိုနရ္ ူ္း ြဲ ၄း္နမ္ာနတ ငြဲ္အိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာနးဆို ေအြဲအာသး္။ ဤသင္႐ိုးဆိုနသး္ ာပး္ကူင္န ၄ ၄္္ 
ကငူ္န္ေမရဆးာနရင္္ဆိုင္ရသး္ြဲ ၄ဆမ္ေ သမ္မ္ာနးဆိုဦနကး္သာူနေ ၄သး္ြဲ ကဆိုင္နာပး္ ူံ ြဲ  ဆိဳနကဆိုနကး္မ္တ င္ြဲ  ၄ီနပာူနေရန 
အဆမ္ေရန တဆိုင္ငံေရန္ ္း္အး္မ္ာနးဆို ေ သာပ ာနသး္။ ၂ဒရာ ၄ို းမာၻ ြဲ ၄ ္၄ပ္း၂ ို   ၄ ္၄ေ္နကဆိုး္ပူ္း ္ေမရဆးာန 
းမာၻ ၄ဆပကပကဝကတဆိုင္ငံာ  ္၄ကး္အာပံိုကဆို ြဲတ င္ြဲ္ကဆ  ၄း္မ္ေ က္ောပာင္န  မဆိဳာပေ က္ောပာင္နတ ငြဲ္ းူ္း္းဆနေရပက ာပ မာ 
မ္ာနးဆိုေအြဲအာ ာနသး္။ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ဗမဆို္ ၄ဆိုနရ  ္္း႕ ငူ္မ္ ္ားမ္န း္သမာနမ္ာန   ဆမ္နော ား္  
မ္ ႀးီန မာနအာသး္ြဲ းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာ္ာပမ္္အ မ္္း္ ၄ပ္မ္ကူင္ ္ေမရဆးာန ္ေမ ာနကဆို ြဲးဆိုေအြဲအာား  
ရသး္။ ဤသင္႐ိုးဆိုန္းိုမ္ကငူ္ ာပး္မ ္ ၄ာေမနပ္းးဆို ော ဆ္ို ငူ္ြဲးမ္နအ မ္န ာနသး္။  
 
 
 

 

အဆမ္ေရနကူ္း မ- ၂ 
ာပး္မ ္ ၄ာေမနပ္္း ကူး္ ေး္ာငန္သာနမ္ာနသး္  
Global History Geographyတ င္ြဲ United States 
History တ င္ြဲ Government ဘာသာရပမ္္ာနးဆိုော ဆ္ို 
ရသး္။ ္ း္ကမန္ဘူ္း ြဲရ ဆရမ္္ ကူး္ ေး္ာငန္ 
သာနမ္ာနသး္  ၄ာေမနပ္း၂ ို ၄အံိုနေ္ာငရ္မး္ သဆို ြဲမ 
မိုက္  ၄ာေမနပ္း   ိုေ္ာင ္ပနီ CDOS Commence- 
ment Credential အဆိ္ု ပ ္္း္မ္ာန ပီနောမား္ရမး္ 
(သဆို ြဲ)  ၄ာေမနပ္းက ၄ ္ိုေ္ာင ္ပီန မ နေ ာြဲ ာ္ပး္မ ္ 
ပးာေရနးာမမ  ္သဆမ က္ာပိဳ ာနသး္ြဲ ္ာ ာနမး္န 
အမန္ ၄ာ ၄ ၄မ္း္ဆိုေ္ာငာ္မငရ္မး္။  
 
မကမ္နတ င္ြဲ ဒကမ္နေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ၎ကဆို ြဲ  
သင္႐ိုးဆိုန္ေပသမာနအး္မ္းဆိုကဆိုင္နကာရမ္ District  
Benchmark Assessments းဆိုအး္နော ္ဆိုရမး္။ 
 
Advanced Designation တ င္ြဲ Regents ြဲီပအဆိုမာရအဆို 
သး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ာပး္မ ္ ၄ာေမနပူ္း ၈ ိုးဆို 
္မ က္ ၆၅ သဆို႔မမိုက္ ္ း္တ င္ြဲေ္ာင္ရမး္။  ၄ာ  
ေမနပ္ူး ၈ ို ္းမ  ၂ ိုသး ္အဆမ္ေရနဘာသာရပ္မ္ာနာ  ၄္ 
ရမး္။  ဆို ြဲ္ာပင္ ္ပဆို ရး္ြဲ ၄္၂ ိုးဆို ပ္ေရနူရမး္။ 
္ဂၤအဆပ္ ၄ာမ ္ပ္ာ ာနဘာသာ ၄းာနမ္ာန (LOTE) 
တ င္ြဲ မ ္ောမ္ကူင္နာပိဳာပင္ ာနသး္ြဲ Checkpoint B 
LOTE  ၄ာေမနပ္း (သဆို ြဲမမိုက္) ဝဆဇ ာကူ္းမ  ၅ ဆမ ္၄ သဆို ြဲမ 
မိုက္ မး္နပးာတ င္ြဲ္သး္ေမူနဒမ္နေားာင္နပးာ  
ေရန (CTE)ကဆို ြဲာ  ၄္သး္။  
 
ဂိုဏ္ ဆနေ္ာင္မ္ာန ေး္ာင္နောပာင္နေး္ာင္နသာနမ္ာန 
သဆို ြဲမမိုက ္္ာ ာနမး္နအမ္နမ္ာန္ကးူ္ ေး္ာင္န္ 
ားံေပနမ္ာနမ  ္ာ ာနေရူန ္ ္အဆို ြဲရသး္ြဲမး္နအမ္န 
မ္ာနတ င္ြဲ ပဆိုမဆိုရ င္နအင္နသး္ြဲ္ ္း္မ္ာန ေ ား္ပံြဲတဆိုင္ပက 
သး္။  

 

 
 

 
ၫႊနမ္ားာနေရနရံိုန 

ဘ အဆိုန္ ၄ဆိုနရေး္ာင္နမ္ာန 
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Burmese 

 အဆမ္ေရနကူ္း မ- ၂ 

 

မဆဘမ္ာန္ကူး ္အိုပ္ေ္ာင္ရမ္ ္ရပ္္ႁမးူ္ 

ေမား္ ံဗမိုသိုကတ င္ြဲ္ာမင္မ္ာန ူံ ြဲ  ဆိဳနကဆိုနကး္ေ ၄ 
ရမ္ မဆမဆကဆို ြဲမ ္ောမ္ကူင္န သမဆိုင္န္ဆိုင္ရာေမရာမ္ာန 
းဆိုသူာနေရား္အး္ပကက္ပက။  
 
္ဆမ္ ၄ာအိုပ္ရမ္ေမရာ သီနသမ္ ြဲ ာနပက။ ္ဆမ္ ၄ာကင္ 
ရမ္္ ္ဆမ္မး္ေသနရင္ေကာင္ ေး္ာင္နသာနမ္ာန  
သး္္ဆမ္ ၄ားဆိုေမ ြဲ ၄ဥ္အိုပ္သငြဲ္သး္။ ္ကမ္နကူင္ 
မ က္ ၄ိုမ္ာနးဆိုာပမ္အး္သံိုနသပ္ သဆို ြဲမမိုက ္ က္ ၄ာ 
္ိုပ္ ဒ  ိဳ ၄ာ္ိုပ္မ္ာန က္သင္ြဲသး္။  
 
္မ က္ကရမ္ာနတ င္ြဲဇက္အမ္နမ္ာန္သး္ဒင္မ က္မဆ 
ေမေ ၄ရမ ္ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ဘ အဆိုနသမဆိုင္န  
္ာ  ္၄္ပ္း္မ္ာနးဆို မဆဘမ္ာန သဆို ြဲမမိုက ္ရပ္ရူာအဆ 
 ို္ ူ္း ြဲဒင္မ္ာနးဆို ္င္ကာဗ္ နတဆိုင္သး္။  
 
 ၄မ ၄္ကး္ ီ၄ ၄ဥ္ာ င္နသး္ ေ္ာင္ာမင္မ္ ေသာြဲ ္း္ 
ာ  ၄္သး္။ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္ေရနပကသး္ြဲ  
္ာ  ္၄ပ္း္မ္ာနးဆိုေ သာပ သး္ြဲ ္ ္ဆမ္ဇ ္ာနမ္ာန  
္အဆးး္သး္ြဲအဆမ္ာန ေဝက မာရမ္ာန ္ေရနပက  
သး္ြဲ္ဆိုင္ြဲီ ာမ္ာနးဆို  ၄ာရင္နာပိဳ အိုပ္တဆိုင္သး္။  
 
္ဆမ္ ၄ာမ္ာနကင္ရမး္ြဲရး္မ္ာနးဆိုမ က္သာနသး္ြဲ 
 ၄မ ္၄ ေး္ာင္နသာနကငူ္ရ ဆပကေ ၄။ ပေရာဂ္း္က ၄္ ို 
ကငူ္မး္သး္ြဲ္ပဆိုင္နမ္ာနမး္သး္ြဲရး္ကငူ္ကင္ရ 
မး္္ဆိုသး္းဆိုမ က္သာနရာကူင္းဆးီပက။ (ဥပမာ- 
 ၄ာ ၄ို ၄ာရင္န သိုေသကမ မဆားမ္န ာပမ္အး္သံိုနသပ္ 
ာ င္နမ္ာန) 
 
မကဆးီသး္ြဲ္ ္ဆမ္မ္ာန ေမရာမ္ာနကငူ ္သမဆိုင္န္ဆိုင္ 
ရာ ံူ ြဲ  ဆိဳနကဆိုနကး္မ္မ္ာနးဆို တ ဆိဳင္န  ဥ္ရမ္ ေး္ာင္န 
သာနမ္ာနသး ္ပံိုာပမ္ဥ္နမ္ာနးဆို္သံိုနာပိဳတဆိုင္ပကသး္။ 
 
္ကမ္နကူင္န ္ေရနပကသး္္ ္း္အး္မ္ာနမ က္ 
 ဆရမ ္ေးာ္အ ံ၂ ို (သဆို ြဲ) ၃ ိုပက မ က္ ၄ို ိုက္မး္န 
းဆို္သံိုနာပိဳသင္ြဲသး္။  
PARTICIPATION IN GOVERNEMENT  
( /၂  ရး္ြဲ ္၄) 

 
 ကး္ႂးူသး္ြဲတဆိုင္ငံသာနက ္၄ေ ား္္ကူး္အဆို္ပ္သး္ြဲ ဗမိုသိုကတ င္ြဲးူ္မ္နး္င္မ္မ္ာနရရ ဆေ ၄ာ င္န္ာနာ င္ြဲ 
 ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ြဲ တဆိုင္ငံေရနာ  ၄္ ၄ဥ္မ္ာနတ င္ြဲ  ဆေက ူြဲ္း္ ၄ပ္ရသး္။  ္ူး ြဲ ၄း္နပံိုြဲီမဆိုးေရ ီ၄ကငူ္ တဆိုင္ငံသာန 
က ္၄ေ ား္ ကာဒမ္တ င္ြဲရပဆိုင္ ူင္ြဲမ္ာနတ င္ြဲ ပဆနေပကင္နပကဒင္တဆိုင္ေရန မဆေဘာင္မ္ာနးဆိုေအြဲအာရသး္။ ေး္ာင္နသာန 
မ္ာနသး္ မ ္ောမကူင္န ာပး္မ ္ကငူ္န တဆိုင္ငံအံိုန္ဆိုင္ရာ္ ၄ဆိုနရမ္ာန  ္ ၄ဆက္္ပဆိုင္နမ္ာနးဆို  ္းာ မ္နေအြဲအာရ ပီန ေ  
ဘဆ ္္း္ဆိဳန ၄ီနပူာနမ္ာနတ င္ြဲအဆ ို္း္ဆိဳန ၄ီနပာူနမ္ာနႁမ င္ြဲကင္ေပနတဆိုင္မး္ြဲ ကံို ြဲာပမ္မ္မ္ာနးဆို ေ သာပရသး္။ းဆို ္ကဆိုင ္
းဆို ္း္ေအြဲအာမ္္ေက ူြဲ္ားံိဳမ္ာနမ  ေး္ာင္နသာနမ္ာန ္ ၄ဆိုနရ သေဘာကရာနမ္ာနပဆိုမဆိုမာနအး္ရသး္။ 
 ဆို္ ေက ူြဲားံိဳမ္ာနကူင္ ေအြဲအာေရန ရီနမ္ာန းမူ္ာမ မကီဒမ္ေ္ာင္မ္မ္ာန အဆ ို္ ၄း္နေဒမ္ာနကး္ေရား္ရာ င္န 
္ကမ္နာပင္ပ းူမ္ာမ မကီ္ကူင္နေ္ာင္ရူး္ရသး္ြဲေအြဲး္ငြဲ္ မ္နမ္ာန  ၄သး္ကဆို ြဲပကဒင္သး္။ ္ ၄ဆိုနရအိုပ္ငမ္န ၄ဥ္ 
မ္ာနကငူ္ပကဒင္ာ င္နသး္ ္ေမရဆးမ္ြဲီမဆိုးေရ ၄ီေ္ာင္ာမင္ာ င္န ္ော  ံာ  ၄္သး္။  
ECONOMICS ( /၂ သင႐္ိုးဆိုန ရး္ြဲ ၄)္ 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး ္းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာ္ော ္ေမမ္ာန္ကူင္နမ  ္ေမရဆးမ္အကူ္အပ္ေသာ ၄ီနပာူနေရန  ္ော   ံ
မ္ာနးဆို ေအြဲအာရသး္။ ၎ကဆို ြဲက ၄္ဦနာ င္န ေငူနေားနးဆ ၄ကမ္ာန  ၄ီမံ မ္ ြဲ ္းရာ င္နကာဒမ္မ္ာနးဆိုအး္နေအြဲအာ ၄ ၄္  
ေ္နရသး္။ ေ ၄္နးးူ္္ ္း္အး္မ္ာနတ င္ြဲ ိုက္းိုမ္ကဆို ြဲကူင္ရင္္ဆိုင္ရသး္ြဲ ကမ္ ဆိုနသက္မ က္ာ င္န ေရာင္နအဆို္ာန 
ဒ ္အဆို္ာနကဆို ြဲ ္ မ္နးးက႑းဆို ္းာ မ္နေအြဲအာရ ပီန ၎ကဆို ြဲေ ၄္နးးူ္မ္ာန းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာ္ေမ္ ာနးဆိုအ္း 
သံိုနသပ္ရသး္။ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး ္းမာၻအံိုန္ဆိုင္ရာ္း္ဆိဳနသး္ေရား္မ္တ င္ြဲ္ကဆ အိုပ္္ာန္ောပာင္န္အ္း 
မ္ာနတ င္ြဲ းူ္မ္ိဳပ္ကဆို ြဲ ၄ီနပာူနေရနကငူ္နမ   ၄ူမ္ ြဲဦနကီ ူင္ သမာနကဆို ြဲ ္ မ္နးးက႑းဆိုအး္နေအြဲအာရသး္။ းမာၻအံိုန 
္ဆိုင္ရာပကက္ဒမ္နး္င္္ော ္ေမ္ကငူ္န ္ေမရဆးမ္အကူ္အပ္ေသာေ ၄္နးးူ္ ီ၄နပာူနေရနမ ရင္ ဆ္ိုင္ေမရသး္ြဲ  ၄ဆမ္ 
ေ သမ္မ္ာနးဆို  ၄ဆန ၄မ္နရ ာေ ူရ ပီန ဤ ၄ဆမ္ေ သမ္မ္ာနးဆိုေ သာပတဆိုင္သးြဲ္ ္ ၄ဆိုနရ ရရ ဆတဆိုင္သး္ြဲ္မ္ဆိဳနမ္ဆိဳနေသာ မဆဝကြဲ ္မ က္  
ေရန္ ူင္ြဲ္အမ္နမ္ာနးဆိုအး္န ၄ဆန ၄မ္နရ ာေ ူရသး္။  
AP PSYCHOLOGY (  သင႐္ိုးဆိုန ရး္ြဲ ၄)္ 
AP Psychology သး္ ေးာအဆပ္္္င္ြဲသင္႐ိုးဆိုနာ  ၄္ ပီန ေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို အဆသာနတ င္ြဲ္ာ ာနကဆရဆ ၄ာစမ္ကဆို ြဲ  ္ာပိဳ 
္မဆတ င္ြဲ ၄ဆက္ပဆိုင္န္ဆိုင္ရာအိုပ္ငမ္န ၄ဥ္ကဆို႔္ာန သဆပၸံမး္နး္ ၄မ ္၄ကး္ေအြဲအာတဆိုင္ရမ္ မဆက္္း္ေပနာ င္နာ  ္၄သး္။ 
 ၄ဆက္ပးာတ င္ြဲ္း္ ၄ပ္မ ္ပ ္မ္ာနတ င္ြဲ္း္ ၄ပ္ေမသး္ြဲ္ော  ံသေဘာကရာနမ္ာန  ၄ဆက္ပးာ္ ္း္္အး္မ္ာန 
ာ  ၄္ရပ္မ္ာနးဆို ေး္ာင္နသာနမ္ာန္ာနေ သာပ ာနသး္။ ဤသင္႐ိုးဆိုန္ ပီန AP ၄ာေမနပ္းော ဆ္ိုတဆိုင္ ပီန ေ္ာင္မ က္ရေသာ  
ေး္ာင္နသာနမ္ာန္ေမာ င္ြဲ ္္င္ြဲာမင္ြဲပးာေရန္သင္န ္း ြဲမ္ာနမ  ေးာအဆပ္ ရး္ြဲ ၄္ရရ ဆတဆိုင္ပကသး္။  
AP UNITED STATES HISTORY ( သင႐္ိုးဆိုန ရး္ြဲ ၄)္ 
AP ္ေမရဆးမ္သမဆိုင္နသင္႐ိုးဆိုနသး္ ေးာအဆပ္သင္႐ိုးဆိုနမဆက္္း္္္င္ြဲတ င္ြဲကဆးီသး္။ ္ားမ္နမ္ဥ္န  ေမ မ အး ္
ရ ဆးာအ ဆ သမဆိုင္နဒင္းာအးဆိုနပဆိုင္နမ  ာ  ၄္ ၄ဥ္မ္ာန  ူံ ြဲ  ဆိဳနကဆိုနကး္မ္မ္ာန အဆပိုဂ ဆိဳအ္မ္ာန  င္ရ ာနေသာ္ာ  ္၄ပ္း္မ္ာန 
းဆိုေး္ာင္နသာနမ္ာန  ္းာ မ္န ၄ဆက္ ္ာ ၄ ၄္ေ္နရသး္။ သမဆိုင္န္ရာမ္ာနး ္မ က္ ာနသး္ြဲမး္နအမ္နမ္ာန ပင္မတ င္ြဲြဲိုကဆ 
 ဦန ၄ာနေပန္ရင္နာမ ၄္မ္ာန ူ္းာ မ္န ၄ဆက္ ္ာာ င္န သမဆိုင္န္ဆိုင္ရာာငင္န္ဆို ္း္မ္ာန ံူ  ဆိဳနမ္ သမဆိုင္န္ဆိုင္ရာတ ဆိဳင္န  ဥ္ ္း္မ္ာန  
ာပိဳအိုပ္ာ င္န းာအ္အဆိုး္ောပာင္နအ္းာ င္နကး္ မ္းေမာ င္န ာ  ၄္ပ္း္ေ ၄ေသာ္ေားာင္နမ္ာန ္း္ ၄ပ္ ၄ဥ္န ၄ာနရမး္ြဲ 
္ေားာင္နမ္ာနးဆို း္ဆိဳနေားာင္န္င္ာ င္ာ င္နမ္ာန္သံိုနာပိဳမး္နမ္ာနးဆို ေး္ာင္နသာနမ္ာန ူံ  ဆိဳနကဆိုနကး္ းူ္မ္နး္င္္ 
သံိုနာပိဳ ပီန ေအြဲး္င္ြဲရသး္။ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္မ္ဆိဳနသာနေရနအးကဏာမ္ာန တဆိုင္ငံးဆနောပာင္နာ င္န ္ေ ္ာ ာ င္န 
တဆိုင္ငံေရနတ င္ြဲပကဒက ္အိုပ္ ္ောပာင္န္အ္းတ င္ြဲမး္နပးာ းမာၻမ  ္ေမရဆးာန ပ ဒီဒင္ ပကက္ဒမ္နး္င္  ဥ္ေး္န 
မ္တ ငြဲ္အဆ္ ္း ြဲ္ ၄း္န  ၄သး္ကိုဆ ြဲ မကဆးီသး္ြဲ္ ္ဆမ္မ္ာန ေမရာမ္ာနကူင ္သမဆိုင္န္ိုဆင္ရာ ံူ ြဲာ ဆိဳနကဆိုနကး္မ္ကဆို ြဲ္း္  
 ၄ပ္တဆိုင္ရမ္ ္အဆး္ာေဘာ္မ္ာနးဆို  ၄ဆန ၄မ္နေအြဲအာရ ာေ ူရသး္။ ဤသင္႐ိုးဆိုန္ ပီန AP ၄ာေမနပ္းော ဆ္ိုတဆိုင္ ပီနေ္ာင္ 
မ က္ရေသာ ေး္ာငန္သာနမ္ာန္ေမာ င္ြဲ ္္င္ြဲာမင္ြဲပးာေရန္သင္န ္း ြဲမ္ာနမ  ေးာအဆပ္ ရး္ြဲ ၄္ရရ ဆတဆိုင္ပကသး္။ 
AP WORLD HISTORY ( သငရ္ဆိုန ရး္ြဲ ၄)္ 
AP းမာၻ ြဲသမဆိုင္နသင္႐ိုးဆိုနသး္ ေးာအဆပ္သင္႐ိုးဆိုနမဆက္္း္္္င္ြဲတ င္ြဲကဆးီသး္။ ္ားမ္နမ္ဥ္န B.C.E 8000 မ  
အး္ရ ဆးာအ ဆ သမဆိုင္နဒင္းာအော ား္ပဆိုင္နမ  ာ  ္၄ ၄ဥ္မ္ာန  ူံ ြဲ  ဆိဳနကဆိုနကး္မ္မ္ာန အဆပိုဂ ဆိဳအ္မ္ာန  င္ရ ာနေသာ 
္ာ  ္၄ပ္း္မ္ာန းဆိုေး္ာင္နသာနမ္ာန  ္းာ မ္န ၄ဆက္ာ ာ ၄ ၄္ေ္နရသး္။ သမဆိုင္န္ရာမ္ာနး ္မ က္ ာန သး္ြဲမး္န 
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