
 

  

သင◌့္ေကလးမ်ားႏ◌ငွ◌့ ္ဆယ္ေ◌ကာ်◌္သက�ာ်◌းတုိ႔ႏ◌ငွ◌့္အတ ူအဂၤလပိ�ာသင�ူ◌ျခင္◌း - 

ဂိမ္◌းအသစ�စ�ု◌ျဖင◌့္ စကားေ◌◌ျပျပန္◌ျခင္◌း ေ◌လ့က်င္◌ ့◌ျခင္◌း 

 
ပထမဆံုး ဖ��းီၿပီးေ◌နာက္ “Paraphrasing” ကဲသ့ိုေ႔သာ ဂိမ္◌းတစ�ုကို ကစား◌ျခင္◌းသည္ 

◌ႏ◌ႈတ္ေ◌◌ျပာဘာသာစကားအခက� ခဲမ်ားကိ ုေ◌က်ာ◌္လႊ◌ာ◌းရ���တက္ ဤအသံုးဝင္ေ◌သာ ဆ�က�ယ�ႈဗ်ဟဴာကို 

ေ◌လက့်င◌့္ရန္ ေ◌ပ်ာ◌္စရာနည္◌းလမ္◌းတစ�ု◌ျဖစ�ည္။ 
 
By Kate Will ၊ တိက်မွ����ႈ ည◌ႇ◌◌ိႏ◌ႈ◌ငိ္◌းေ◌ရးမဴွး၊ Iowa Reading Research Center 

ေ◌ရးတင�ည္◌ေ့◌န႔ - ေ◌ေဖဖၚဝါရီလ 22 ရက္၊ 2022 ခုႏ◌ွစ္ 

 
တည္◌း◌ျဖတ� ူ၏မွတ�က်္- အတတူေ�ကလလ့ာသင�ူ◌ျခင္◌းသည္ သင◌့္ေကလးငယ�်ားႏ◌ွင◌့္ ဆယ္ေ◌ကာ်◌္သက�်ားတို႔၏ အဂၤလိပ�ာသာစကားြစမ္◌းရ��ို 

တိုးတက◌္ေ◌ကာင္◌းြမ��ာေ◌စသည္◌အ့ျပင ္သင◌့က္ိုယ္တိုင�ားလည္◌း တိုးတက� ာေ◌စပါသည္။ ဤပုိ႔စ�ည္ အဂၤလိပ�ာသာစကားေ◌လလ့ာသူမ်ား◌ျဖစ�ည္◌ ့

◌ျပဳစုေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက္ေ◌ပးသူမ်ားအား ၎တို႔၏ေ◌န႔စဥ�ဝ�တင ္မိသားစုအ�တက ္အဂၤလိပ�ာေ◌လလ့ာသင�ူမႈအြခင◌့္အလမ္◌းမ်ားကို ကူညီေ◌ပးရန္ 

ဒဇုိီင္◌းထတု� ားေ◌သာ လက��ိစီးရီး (ongoing series) ၏တစ�တိ� စ�ိုင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 
 
အဂၤလိပ�ာသာစကား ေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားႏ◌ွင◌့္ မိခင�ာသာစကားေ◌◌ျပာသူမ်ား တူညီြစာ စကားေ◌◌ျပာဆုိရန္ ၿပီး◌ျပည◌့္စုံေ◌သာ စကားလံုးမ်ားကို 

ရွာေ◌ြဖရန္ မၾကာခဏ ႐ုန◌္းကန္ေ◌နရပါသည္။ ဤ◌ျဖစ�ဥ္မ်ား�တင ္ရည္ြ႐ယ� ားေ◌သာ မကေ္◌ဆခ့်◌◌္ႏ◌ငွ◌့္ စကားေ◌◌ျပာသူ၏ ဘာသာစကားဆုိငေ္◌သာ 

အသပိညာ သို႔မဟတု ္ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ကား �ကာဟခ်က ္ရွိပါသည္။ ဤေအ◌ျခေအန�တင္၊ ဆ�က� ယ္ေ◌ရးဗ်ဟဴာသည္ မိမိတို႔၏ ရရွိႏ◌◌ိုင္ေ◌သာ 

ဘာသာစကားဆုိင�ာ အရင◌္းအျမစ�်ားကိ ုအသံုး◌ျပဳ၍ ဤ�ကာဟခ်က� ိုဖံ◌◌ုးရန္ စကားေ◌◌ျပာသူတစ္ဦး၏ ႀကိ ဳးပမ္◌းမႈ◌ျဖစ�ည္ (Maleki, 2007)။ အခ် ိ ဳေ႕သာ 

သာမန္ဆ�က� ယ္ေ◌ရး ဗ်ဟဴာမ်ား�တင ္စကားေ◌◌ျပ◌ျပန္◌ျခင◌္း၊ ဘာသာ◌ျပန္◌ျခင္◌း၊ ကုဒ္ေ◌◌ျပာင္◌း◌ျခင္◌း၊ အတုခုိး◌ျခင္◌း သို႔မဟတု ္

အကအူညီေ◌တာင◌္း◌ျခင္◌းတို႔ ပါဝင�ည္။ လတူိုင◌္းသည္ ဆ�က� ယ္ေ◌ရးဗ်ဟဴာမ်ားကို အသံးု◌ျပဳၾေကသာ◌္လည္◌း ၎တို႔သည္ 

အဂၤလိပ�ာေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားအ�တက္ အထူးေအရးႀကီးသည္ (Dörnyei, 1995; Maleki, 2007)။ ဘာသာစကား ေ◌လလ့ာသင�ူမႈ လုပ�န္◌းစဥ္၏ 

နားလည္◌ႏ◌◌ိုင္ေ◌သာ အစိတ� ပုိင္◌းတစ�ုေအ�ျဖင◌့္ ဆ�က� ယ္ေ◌ရး�တင ္◌ျပတေ္◌တာက္မႈမ်ား မ�လဲေမ�သ ◌ျဖစ္ေ◌ပၚလာပါသည္။ (ဥပမာ၊ မမွန္ေ◌သာ 

စကားလံုးကို အသံုး◌ျပဳ◌ျခင္◌း၊ အလိုရွေိ◌သာ မက္ေ◌ဆခ့်◌က္ို ဆ�က�ယ�န ္လိအုပ္ေ◌သာ ေ◌ဝါဟာရ ခ် ိ ဳ႕တဲ◌့ျခင္◌း)။ ဤအခုိက�တန႔�ာ်း�တင္၊ 
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အဂၤလိပ�ာေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရည္ြ႐ယ� ားေ◌သာ သတင◌္းစကားကို သယ္ေ◌ဆာင�န္ နည္◌းလမ္◌းရွာရန ္လိုအပ္ေ◌သာ ဆ�က�ယ�ႈဗ်ဟဴာမ်ား 

အျပည္◌အ့စံ◌ုရွထိားရန ္ေအရးႀကီးပါသည္။  

 
စကားေ◌◌ျပ◌ျပန္◌ျခင◌္းသည္ အဂၤလပိ�ာသာစကားေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ဘာသာစကားဆုိင�ာအသပိညာ သို႔မဟတု ္ြစမ္◌းေ◌ဆာင����င္ 

�ကာဟခ်က�ာ်းအ�တက ္အစားထိုးရန ္အသံုး◌ျပဳႏ◌◌ိုင�ည◌့္ ေအထာက�က◌ူျဖစ္ေ◌ေစသာ ဆ�က� ယ္ေ◌ရးဗ်ဟဴာတစ�ု◌ျဖစ�ည္။ ဤ◌ျဖစ�ဥ္�တင္ 

စကားေ◌◌ျပာသူမွ မိမိမသေိ◌သာ စကားလံုးကို စကားေ◌◌ျပာသူသထိားေ◌သာ အျခားစကားလံုးမ်ား◌ျဖင◌့ ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပ သို႔မဟတု ္အစားထိုး 

သည္◌အ့ခါ�တင္ စကားေ◌◌ျပ◌ျပန္◌ျခင္◌း ◌ျဖစ္ေ◌ပၚသည္။ စကားေ◌◌ျပ◌ျပန္◌ျခင္◌းတစ�် ိ ဳးသည္ နးီစပ္ေ◌သာခန္႔မွန္◌းခ်က္◌ျဖစ�ည္ - 

စကားေ◌◌ျပာသူတစ္ဦးသည္ အလိုရွိေ◌သာစကားလံုး ကဲသ့ို႔ အနးီစပ�ံ ုးအဓိပၸာယ��ိသည္◌ ့အစားထိုးစကားလံုးကို အသံုး◌ျပဳေ◌သာအခါ�တင္ ◌ျဖစ�ည္။ 

"mug" ဟူေ◌သာ စကားလံုးကို "glass" ◌ျဖင◌့္ အစားထိုး◌ျခင္◌းသည္ နးီစပ္ေ◌သာခန္႔မွန◌္းခ်က္ ဥပမာတစ�ု◌ျဖစ�ည္။ နးီစပ္ေ◌သာခန္႔မွန◌္းခ်က္ 

စကားလံုးသည္ ရည္ြ႐ယ� ားသည◌့ ္စကားလံုးအတိငု္◌း အတအိကအ်ဓိပၸာယ�ရွိေ◌သာ◌္လည္◌း၊ နားေ◌ထာင�ူသည္ ေအၾကာင◌္းအရာကိုအသံုး◌ျပဳ၍ 

မက္ေ◌ဆဂ့်◌တ္စ�ုလံ◌◌ုးကို ေ◌ကာက�က်�်ႏ◌◌ိုင�ည္။ 

 
Circumlocution သည္ စကားေ◌◌ျပာသူမွ လိုခ်င္ေ◌သာစကားလံးု၏ စကားစုတစ�ုလံုးကို အသံုး◌ျပဳၿပီး စကားလံုးမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကိ ု

ေ◌ဖာ◌္◌ျပရ���တက္ စကားစုမ်ားကို စကားေ◌◌ျပျပန္◌ျခင္◌း၏ အျခားေ◌သာ ဥပမာတစ�ု◌ျဖစ�ည္။ ဥပမာအား◌ျဖင◌့္ စကားေ◌◌ျပာသူတစ္ဦးသည္ “mug,” 

ဟူေ◌သာ စကားလံုးကို မမွတ�ိပါက၊ “it’s like a glass, but it’s used for drinking hot coffee and tea” ဟု မိမိတို႔ ေ◌◌ျပာႏ◌◌ိုင�ည္။ ေ◌ဖာ◌◌္ျပခ်က� ည္ 

လံုေ◌လာက္ေ◌သာ အခ်က�လက္◌ႏ◌ငွ◌့ ္တကိမ်ႈရွပိါက၊ နားေ◌ထာင�ူသည္ မသရွိိေ◌သာစကားလံုးကို စကားေ◌◌ျပာသူအား 

ေ◌ပးေ◌ဆာင◌္ႏ◌◌ိငု�ည္◌ျဖစ�ည္။ 

 
လက္ေ◌�တ႕ကမာၻထဲ အျပ��လ�ွ��က�ယ�ႈမ်ား�တင ္ခဏတာဆ�က�ယ�ႈ ပ်က္◌ျပား�သားသည◌့္အခါ ဂိမ္◌းတစ�ုကဲသ့ို႔ ေအထာက� မ-နည္◌းပါးေ◌သာ 

ေအၾကာင◌္းအရာ�တင ္ဤနည္◌းဗ်ဟဴာမ်ားကို ေ◌လက့်င◌့္◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ အဂၤလိပ္စာ ေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားအား ပုိမုိ◌ျပင�င◌္ျဖစ္ေ◌စၿပီး ယုံၾက��ႈရွိ 

ေ◌စပါသည္ (Dörnyei, 1995)။ ◌ျပဳစုေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက� ူမ်ားႏ◌ွင◌့္ ပညာေ◌ပးသူမ်ားမွ ေကလးမ်ားႏ◌ငွ◌့ ္အသ◌ံု◌း◌ျပဳႏ◌◌ိုင�ည္◌ ့စကားေ◌◌ျပ◌ျပန္◌ျခင◌္းကို 

ေ◌လက့်င◌့္ရာ�တင္ ေအထာက�ကူ◌ျဖစ္ေ◌ေစသာ “Paraphrase” ဟုေ◌ခၚသည္◌ ့ဂိမ္◌းအသစ�ိ ု ၾကည◌့္ၾကပါစုိ႔။ 

 

“Paraphrase” မ��ို႔ ◌ျပဳလုပ���ည္◌း 
ဂိမ္◌းသည္ အဂၤလိပ�ာမ�ာ်း◌ျဖင◌့္ ကတ◌္ျပားမ်ားကိ ုအသံုး◌ျပဳသည္။ နာမ�တ� စ�ုစီ�တင ္လတူစ္ဦး၊ ေ◌နရာ သို႔မဟုတ္ အရာ (ဥပမာ၊ “dentist,” “snow,” 

“spoon”) ပါရွိသည္။ ယခင္ ေဘလာ့ဂ�ို႔စ္ previous blog post တစ�ု�တင္၊ “Word Match” ဟုေ◌ခေၚသာဂိမ္◌းအ�တက ္နာမ�တ္◌ျပားတစ္ထုပ္ 

◌ျပဳလုပ�ည္◌းကို က�ၽႏ◌◌္ုပ္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ့ဲသည္။ Word Match �တင�သံုး◌ျပဳသည◌့္ နာမ�တ�်ားႏ◌ွင◌့္ မတူဘ ဲParaphrase နာမ�တ္◌ျပားမ်ား�တင ္နာမ္၏ 

အဓိပၸါ�ယ�င◌့္ဆုိခ်က္ မပါဝင�င◌့္ပါ။ သိေု႔သာ◌္ အကယ္၍ သင�ည္ Word Match ကတ�ာ်းကို ◌ျပဳလုပ�ပီးပါက၊ အဓိပၸါ�ယ�င◌့္ဆုိခ်က�်ားကို ဖယ��ားၿပီး 

ကတ္◌ျပားအသစ�စ္ထုပ္ဖ��းီရန္ တူညီေ◌သာနာမ�်ားကို အသံုး◌ျပဳရန ္သင္ ေ◌ြ႐းခ်ယ္◌ႏ◌◌ိုင�ါသည္။  

 
ဂိမ္◌း◌ျပဳလုပ္ရန ္ေ◌ဖာ�က� င္◌းထားေ◌သာ cardstock စကၠ ဴသို႔မဟုတ္ သင္◌ႏ◌ွစ�က�ာ စာြ႐က္ေ◌ပၚ�တင္ �ကၽႏ◌္◌ုပ�ိ ု႔၏ ကတ�ံုစံ◌ျပား 

ပံ◌ု◌ႏ◌◌ွပ္ိထတု◌္ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ စတင္◌ႏ◌◌ိုင�ါသည္။ တနည္◌းအား◌ျဖင◌့္၊ အၫႊန္◌းကတအ္ပံ◌လုိကု ္သို႔မဟတု ္စာြ႐က� ပုိင္◌းအေစလးမ်ား◌ျဖင္◌လ့ည္◌း 

လုပ္ေ◌ဆာင္◌ႏ◌◌ိုင�ါသည္။ သင◌့္ေကလးမ်ားအား အဂၤလိပ�ာမ�်ားကို စဥ္◌းစားေ◌စၿပီး နာမ�တ� စ�ုစီ�တင ္နာမ�စ�ုစီေ◌ရးပါ။ နာမ�တ�်ား၏ ဥပမာမ်ားကို �ုပ္ပုံ 1 

�တင္ ◌ျပထားသည္။ 

 

�ုပ�ံ◌ ု1. နာမ�တ�ာ်း၏ ဥပမာမ်ား 
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အႀကံဥာဏ�ာ်း ◌ျဖစ္ေ◌ပေၚစရ���တက ္ေဤမးြခန္◌းမ်ားကို သင္ ေ◌မးႏ◌◌ိုင�ည္ - 

• က�ၽႏ◌◌္ုပ�ိ ု႔ �သားမည္◌ ့အႀကိကဳ� ံ◌◌ုးေ◌နရာေ◌�တက ဘယ္ေ◌နရာမွာလ။ဲ 

• အနာဂတ��ာ သ�င�ားခ်င�ဲ ့ေ◌နရာေ◌�တက ဘယ္ေ◌နရာေ◌�တလ။ဲ 

• တစ္ေ◌န႔တာလံးု သင္ေ◌�တ႕ခ့ဲရတဲသူ့ေ◌�တက ဘယ� ူေ◌�တလ။ဲ 

• သင◌္ျမင�ူ းလိတုဲသူ့ေ◌�တက ဘယ� ူေ◌�တလဲ။ 

• စာအုပ�်ား သို႔မဟတု ္႐ုပ��င�ာ်းထကဲ သင�ႀကိကဳ� ံုးဇာတ္ေ◌ကာငေ္◌�တက ဘယ� ူလဲ။ 

• သင�ႀကိကဳ� ံုးအစားအစာမ်ား၊ အားကစား၊ စာအုပ�်ား၊ ႐ုပ��င�ာ်း၊ သို႔မဟတု ္တဗီရီႈ◌◌ိးမ်ားက ဘာလ။ဲ 

 

“Paraphrase” ကိ ုမ��ို႔ ကစားမ��ည္◌း။ 

Paraphrase ကို နည္◌းလမ္◌း◌ႏ◌ွစ�် ိ ဳး◌ျဖင◌့္ ကစားႏ◌◌ိငု�ည္ - တစ�ည္◌းမွာ ကစားသမားမ်ားအား circumlocution (ေ◌ဝ့လည္ေ◌ၾကာင�တ္ ရွ���ည္ေ◌ဝးေ◌ဝး 

ေ◌◌ျပာ◌ျခင္◌း) နည္◌းပညာမ်ားကို အသံုး◌ျပဳ၍ နာမ�်ားကို ထိေ◌ရာကြ္စာ စကားေ◌◌ျပျပန္ေ◌စျခင္◌း ◌ႏ◌ွင◌္ ့အျခားတစ္နည္◌းမွာ approximation 

(နးီစပ္ေ◌သာ ခန္႔မွန္◌းခ်က္) နည္◌းပညာ မ်ားကို အသံးု◌ျပဳသည္၊ သို႔မွသာ အျခားကစားသမား မ်ားသည္ ရည္ြ႐ယ� ားေ◌သာ စကားလံုးမ်ားကို 

ခန႔��န◌္း◌ႏ◌◌ိုငပ္ါမည္။  

 

Circumlocution (ေ◌ဝ့လည္ေ◌ၾကာင�တ္ ရွ�� �ည္ေ◌ဝးေ◌ဝး ေ◌◌ျပာ◌ျခင္◌း) ဗားရွင္◌း (ကစားသမား သံးုဦး သိ႔ုမဟတ္ု 

ထိ႔ုအထက)္ 

circumlocution ဗားရွင္◌း�တင ္ကစားသမားမ်ားသည္ အျခားကစားသမားမ်ားကိ ုခန႔��န္◌း◌ႏ◌◌ိုင္ေ◌စရန ္စကားရပ္မ်ားအသံုး◌ျပဳ၍ နာမ�စ�ုကို 

ႀကိ ဳးစားေ◌ဖာ◌◌္ျပသည္။ ဂိမ္◌းကစားရန ္နာမ�တ�်ားကို ကစားသမားမ်ားအၾကား�တင ္ေ◌မွာက� က် ္ထားရပါမည္။ ပထမကစားသမားသည္ ကတ◌္ျပားကိ ု

ကတ� ပံ◌၏ုထပိ���ဆဲယူၿပီး ကတ� ို အျခားသူမ်ားအား မျပရန ္ဂ႐တုစုိက◌္ျဖင◌္ ့တတိ� ဆိတ�တ္ပါသည္။ ကစားသမားသည္ မိမိ၏ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်ကထ္ဲ�တင ္နာမ�ိ◌ု 

မသံုးဘ ဲကတ္ေ◌ပၚ�တင္ ေ◌ရးထားေ◌သာ နာမ�ိ ု စတင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပသည္။ ဥပမာအား◌ျဖင◌့္၊ စကားလံုးက "◌ႏ◌ွင္◌း" ◌ျဖစ��်င္ ကစားသမားက 

"ေ◌ဆာင◌္းရာသမွီာ ေ◌ကာင◌္းကေင�န ◌ျပဳတ� တ်ယ္" ဟု ေ◌◌ျပာႏ◌◌ိုင�ါသည္။ အျခားကစားသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ခန႔��န္◌းခ်က�်ားကို 

အသကံ်ယ� ်ယ္◌ျဖင◌့္ ေ◌◌ျပာ◌ျပႏ◌◌ိုင�ါသည္။ နာမ�ိ ု ပထမဆုံး ခန႔��န္◌းရန္ ကစားသမားသည္ နာမ�ိ ု ေ◌အာင္◌ျမ�င�ာေ◌ဖာ◌္◌ျပခ့ဲေ◌သာ 

ကစားသမားႏ◌ွင◌့အ္တူ အမွတ� စ္မွတ ္ရရွိသည္။ ကစားသမားမ်ားသည္ ကတ�်ားအားလံုးက◌ု���ားသည္◌အ့ထိ နာမ�်ားကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း◌ႏ◌ွင◌့္ 

ခန႔��န◌္း◌ျခင္◌းမ်ားအား အလွည္◌က့် ဆက�က ္ကစားၾကသည္။ အမွတ� မ်ားဆုံးရသည္◌ ့ကစားသမားက အႏ◌◌ိငု�ရွပိါသည္။  

 



 

  

ကစားသမားတစ္ဦးခ်င◌္းစီ၏ �ကၽမ္◌းက်င�ႈအဆင◌့က္ို လိကု္ေ◌လ်ာညီေ◌�ထ◌ျဖစ္ေ◌စရ���တက္ လိုအပ�လို စည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ားကိ ုသင္ ◌ျပင�င◌္ႏ◌◌ိငု�ည္။ 

ဥပမာအား◌ျဖင◌့္၊ စတငက္စားသူမ်ားကိ ုတစ�ကိမ��်င္ ကတ� ံုးခု�ဆဲႏ◌◌ိုင�ပီး မိမိတိုေ႔ဖာ◌္◌ျပလိုေ◌သာကတ� ို ေ◌ြ႐းခ်ယ�န္ သ�င�င◌့္◌ျပဳႏ◌◌ိုင�ည္။ ၎သည္ 

ကစားသမားမ်ားအား ႐နု္◌းကန�ျ ခင္◌း◌ႏ◌ွင◌့္ မိမိတို႔မသေိ◌သာ စကားလံုးမ်ားအ�တက ္စိတ�ာတ� ်ျခင◌္းမွ တားဆီးႏ◌◌ိုင�ည္◌ျဖစ�ည္။ အဆင◌့္◌ျမင◌့္ 

ကစားသမားမ်ားအ�တက ္ကတ္ေ◌ပၚရွ ိစကားလံုးကို ေ◌ဖာ◌◌္ျပရမည◌့္အခ်နိအ္ား ကန႔�တ�န္ သင္ အခ်�ိ�န႔�တ�က်္ ◌ျပဳလုပ္◌ႏ◌◌ိုင�ည္။ 

၎သည္ ကစားသမားမ်ားအား စကားလံုးတစ�ံ ုးစီကိ ုတတ◌္ႏ◌◌ိုင�မ်ွ ထိေ◌ရာ�က�ာေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ အားတက္ေ◌စမည္◌ျဖစ္ပါသည္။  

 

Approximation (နီးစပ္ေ◌သာ ခန္႔မွန္◌းခ်က)္ ဗားရွင္◌း (ကစားသမား ေ◌လးဦး သိ႔ုမဟုတ္ ထိ႔ုအထက)္ 

approximation ဗားရွင္◌းဂိမ္◌း�တင္ ကစားသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အသင္◌းေ◌ဖာ◌္မ်ားအား ကတ္ေ◌ပၚရွနိာမ�ိ ု ခန႔��န္◌းရာ�တင ္ေအထာက�ကူ◌ျဖစ္ေ◌စ 

ရ���တက ္စကားလံုးတစ�ံ ုး◌ျဖင◌့္ သ�ဲလ�� ေ◌ပးပါသည္။ ဂိမ္◌းကစားရန ္ကစားသမားမ်ားကို အညီအမ်ွ ◌ႏ◌ွ�စ�ဲ႕�ခဲပါ။ နာမ�တ�်ားကို အ�ဖဲ႕ႏ◌ွ�စ�ဲ႕ 

အၾကား�တင ္ေ◌မွာက� က် ္ထားရပါမည္။ အသင◌္းတစ�င္◌းစီသည္ ပထမတေစက်ာ့အ�တက ္အသင◌္းေ◌ခါင◌္းေ◌ဆာင�ျ ဖစ္ ကစားသမားတစ္ဦးစီကိ ု

ေ◌ြ႐းခ်ယ�ည္◌ျဖစ�ည္။ မ��ည္◌အ့သင◌္းက ဦးဆံ◌ု◌းကစားမ��ို ဆုံး◌ျဖတ�ပီး Team 1 အျဖစ္ ကစားသည္။ Team 1 သည္ ကတ◌္ျပားကိ ုကတ� ပံ◌၏ု 

ထိပ���ဆဲယူၿပီး ကတ� ို အျခားသူမ်ားအား မျပရန ္ဂ႐တုစုိက◌္ျဖင◌္ ့တတိ� ဆိတ�တပ္ါသည္။ Team 1 ေ◌ခါင◌္းေ◌ဆာင�ည္ အသင္◌းရွ ိအျခားကစားသမား မ်ားကိ ု

စကားလံုးတစ�ံ ုး◌ျဖင◌့္ သ�ဲလ�� တစ�ုေ◌ပးပါမည္။ သ�ဲလ��သည္ ကတ္ေ◌ပၚရွ ိနာမ္◌ႏ◌ွင◌့္သက� ိုင္ေ◌သာ စကားလံုး◌ျဖစ�င◌့္ပါသည္။ ဥပမာအား◌ျဖင◌့္၊ 

ကတ္ေ◌ပၚရွ ိနာမ�ည္ “taxi,” ◌ျဖစ�ါက၊ ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိုင္ေ◌သာ သ�ဲလ��အခ် ိ ဳ႕မွာ “cab”သို႔မဟတု ္“car” ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိုင�ါသည္၊ အဘယ္ေ◌ၾကာင္◌ဆုိ့ေ◌သာ◌္ 

ဤစကားလံုး မ်ားသည္ "တကၠစီ" ကဲသ့ိ႔ု တူညီေ◌သာ အနးီစပ�ံ ုး အဓိပၸာယ��ိေ◌သာေ◌ၾကာင◌့◌္ျဖစ�ါသည္။ သ�ဲလ��ေအပၚ ေအ◌ျခခံ၍ 

အျခားအ�ဖဲ႕၀င�ာ်းသည္ ကတ္ေ◌ပၚရွ ိနာမ�ိ ု ႀကိ ဳးစား ခန႔��န◌္းၾကသည္။ Team 1 သည္ ခန႔��န္◌းခ်က� စ�ုကိုသာ ေ◌ပးြခင◌့္◌ျပဳထားသည္။ မိမိတို႔၏ 

ခန္႔မွန္◌းခ်က��နလ္ွ်င္ မိမိတို႔ အသင◌္းက အမွတ္◌ျဖင္◌ ့◌ႏ◌◌ိငု္ပါလမ့ိ◌္မည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔၏ ခန႔��န္◌းခ်က ္မွား�ယင္◌းပါက Team 2 သည္ အမွတ� ို 

ခုိးယူရန္ အြခင◌့္ေအရးရွိသည္။ Team 1 ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင�ည္ Team 2 ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင�သံို႔ နာမ�တ� ို လႊ◌ေဲ◌◌ျပာင္◌းေ◌ပးမည္◌ျဖစ�ည္။ Team 2 

ေ◌ခါင◌္းေ◌ဆာင�ည္ မိမိအသင္◌းရွ ိအျခားကစား သမား မ်ားကို စကားလံုးတစ�ံ ုး◌ျဖင◌့ ္သ�ဲလ�� ေ◌နာကတ္စ�ုေ◌ပးပါမည္။ Team 2 ရွ ိ

အျခားကစားသမားမ်ားသည္ နာမ�ိ ု ႀကိ ဳးစား ခန႔��န◌္းၾကမည္ ◌ျဖစ�ည္။ မိမိတိ႔ုမွန္လွင်္ မိမိတို႔အသင္◌းက အမွတ�ပါလိမ့◌္မည္။ မိမိတို႔ မွားပါက Team 

1 သည္ ေ◌နာက� ပ�လွည◌့က္်ပါမည္။ အသင္◌းတစ�င္◌းမွ နာမ�ိ ု ခန႔��န◌္း◌ႏ◌◌ိုငၿ္ပီး အမွတ�ရွိသ��ထိ အသင◌္း◌ႏ◌ွစ�င္◌းၾကား တစ��ည◌့္စီလွည◌့္ပ◌ါသည္။ 

အ�ဖဲ႕တစ္�ဖဲ႕စီမွ ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင�သစ�ိ ု ေ◌ြ႐းခ်ယ္ၿပီး 

ဒတုိယတစ္ေ◌က်ာက့ို Team 2 ◌ျဖင◌့္ စတင�ည္။ 

 

“Paraphrase” ကစားသမားမ်ားအားလံးုကိ ုလိကု္ေ◌လာ်ညီေ◌�ထ◌ျဖစ္ေ◌စရန္ ◌ျပဳ◌ျပ�င�မ္◌းမံမႈမ်ား  

ပထမဆ◌ံ◌ုး ဘာသာစကားကိုသံးုပါ  
Paraphrase ကို ကစားသမားမ်ား၏ ဒတုယိဘာသာစကား◌ျဖင◌္ ့မကစားမ◌ွ◌ ီမိမိတို႔၏ ပထမဆုံး သို႔မဟတု ္မိခင�ာသာစကား◌ျဖင◌့္ စတင�န္ ေအထာက ္

အက◌ူျဖစ္◌ႏ◌◌ိုင�ည္။ ပထမဘာသာစကား◌ျဖင◌့္ အလွည◌့္အနည္◌းငယ� စား◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ ကစားသမားမ်ားသည္ စည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ားကို နားလ��ပီး 

ဂိမ္◌းကစား◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့အဆင္ေ◌◌ျပလာေ◌စရန ္ကူညီေ◌ပးပါမည္။ ကစားသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပထမဘာသာစကား◌ျဖင◌့္ ဆ�က�ယ�ႈဗ်ဟဴာမ်ားကို 

မသစိိတေ္မွန အသံုး◌ျပဳေ◌နၿပီ ◌ျဖစ�ည္။ ဤနည္◌းဗ်ဟဴာမ်ားြစာသည္ ဒတုယိဘာသာစကားသို႔ ကူးေ◌◌ျပာင◌္း◌ႏ◌◌ိုင္ေ◌သာေ◌ၾကာင◌့္ 

အဂၤလိပ�ာေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားကို မိမိတို႔၏ ဇာတ္ဝင�န္◌း �တင္ပါရွိေ◌သာ ဗ်ဟဴာမ်ားကို သရွိိနားလည္ေ◌စရန္ ေအရးႀကီးပါသည္။  

 
Paraphrase အား circumlocution ဗားရွင္◌း◌ျဖင္◌ ့မိမိတို႔၏ ပထမဘာသာစကား◌ျဖင◌့ ္ကစားေ◌နစဥ္ ကစားသမားမ်ားအား သ�ဲလေ��ပးသည◌့အ္ခါ 

အျခားကစားသမားမ်ားအသံုး◌ျပဳသည◌့ ္စကားလံုးအမ် ိ ဳးအစားမ်ားႏ◌ငွ◌့ ္ဝါကတ်ည္ေ◌ဆာက�ံုမ်ားကို အာ႐ံုစုိက္ေ◌စပါ။ ဥပမာ -  

• “အဲဒါက … န႔ဲ ဆင�ူဘ”ဲ  

• “အဲဒါေကတာ့ … အ�တက ္အသ◌ံု◌း◌ျပဳတယ္” 

• “အဲဒါေကတာ့… တစ�် ိ ဳးန႔ဲတတူယ္” 



 

  

 
မိမိတို႔၏ ပထမဘာသာစကား◌ျဖင◌့္ စကားေ◌◌ျပ◌ျပ�����တက္ သက� ိုင�ာ အသံုးဝင္ေ◌သာ စကားလံုးမ်ားႏ◌ွင◌့္ စကားစပ္မ်ားစာရင္◌းကို ◌ျပဳလုပ္ဖ��းီရန္ 

ဤအခ်က�လက� ို သင ္အသံုး◌ျပဳႏ◌◌ိငု�ါသည္။ အတတူ�က◌ျဖင္◌ ့ဒတုိယဘာသာစကား�တင ္တူညီေ◌သာစကားလံုးမ်ားႏ◌ွင◌့္ စကားစပ္မ်ားကို 

ရွာေ◌ြဖၾကည◌့္ပါ။ 

ေ◌နာက� ံုး�တင ္မိမိတို႔အသံုး◌ျပဳမႈေအပၚ ေအ◌ျခခံ၍ ဤစကားလံုးမ်ားႏ◌ငွ◌့ ္စကားစပ္မ်ား (ဥပမာ၊ ◌ႏ◌ႈ◌ငိ္◌းယွဥ္◌ျခင္◌း၊ ဆန႔�်င�က္၊ ေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း၊ 

အဓိပၸါ�ယ�င◌့္ ဆုိ◌ျခင္◌း၊ ဥပမာမ်ားေ◌ပး◌ျခင္◌း စသည္◌ျဖင◌့္) ကို အမ် ိ ဳးအစား�ခဲရန္ သင�ကိ ဳးစားႏ◌◌ိငု�ည္။ ကစားသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 

ဒတုိယဘာသာစကား◌ျဖင◌့္ စတင�စားသည◌့္အခါ ပ့ံပုိးမႈေ◌ပးရန ္ဤစာရင◌္းကို အသံုး◌ျပဳႏ◌◌ိုင�ည္။ 

 

ဝါေကဘ်ာင�ာ်း ေ◌ပး◌ျခင◌္း 
Circumlocution သည္ ေ◌သခ်ာေ◌သာ ေအ◌ျခခံေ◌ဝါဟာရမ်ားႏ◌ငွ◌့ ္ဝါကတ်ည္ေ◌ဆာက�ံုမ်ားကို ထပ�ါတလဲလ ဲအသံုး◌ျပဳသည္။ Paraphrase ၏ 

circumlocution ဗားရွင္◌းကို ကစားသည◌့္အခါ ကစားသမားမ်ားအား ပ့ံပုိးမႈအ�တက ္ဝါေက်ဘာင�ာ်း ပ့ံပုိးေ◌ပးလွ်င္ ေအထာက�ကူ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။ 

ပုိမုိေ◌လက့်င◌့္◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ ကစားသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏တံု႔ျပ��ႈမ်ားကို ပုိၿပီးအလိုေအလ်ာက္◌ျဖစ�ာသည္◌ႏ◌ွင◌္အ့မ်ွ ဝါေက်ဘာင�ာ်းမလိုအပ�ါ။ 

ေ◌အာက�ါ ဝါေကဘ်ာင�ာ်းကိ ုလမ္◌း◌ၫ◌ႊ��က်� ျ ဖစ္ အသံးု◌ျပဳပါ၊ သိုေ႔သာ◌္လည္◌း ေအစာပုိင္◌းက သင�ုတ္ေ◌ပးခ့ဲသည္◌ ့အသံုးဝင္ေ◌သာ 

စကားလံုးမ်ားႏ◌ငွ◌့္ စကားစုမ်ားကို ေအ◌ျခခံထား၍ ဤစာရင္◌းထဲ�တင္ သင ္ေ◌နာက� ပ္ ထည◌့လ္ိုပါလိမ္◌မ့ည္။ 

 

�ုပ�ံ◌ ု2. ဝါေကဘ်ာင္ ဥပမာမ်ား  
နည္◌းဗ်ဟဴာ စာေ◌ၾကာင္◌းေ◌ဘာင္  စာေ◌ၾကာင္◌း ဥပမာ 

◌ႏ◌ႈ◌ငိ္◌းယွဥ�န္ အဲဒါက __________ န႔ဲ ဆင�ူတယ္။ 

အဲဒါက __________န႔ဲ တူတယ္။ 

  

နာမ္ - လက� ိတ္ 

အဲဒါက ◌ႏ◌ွစ�န္႔ေအႏြ◌◌းလက� ိတ္ န႔ဲ ဆင�ူတယ္။ 

အဲဒါက ◌ႏ◌ွစ�န္႔ေအႏြ◌◌းလက� ိတ္ န႔ဲ တူတယ္။ 

ဆန္႔က်င�က္ ေ◌ပးရန္ အဲဒါက __________န႔ဲ ဆန္႔က်င�က္◌ျဖစ�ယ္။ 

အဲဒါက __________မဟုတ� ူး။ 

နာမ္ - မနက�ိုင္◌း 

အဲဒါက ည န႔ဲ ဆန္႔က်င�က္◌ျဖစ�ယ္။ 

အဲဒါက night မဟုတ� ူး။ 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ အဲဒါေကတာ ့__________ အ�တက ္အသံ◌ု◌း◌ျပဳတယ္။ 

အဲဒါက __________ရွိတယ္။ 

နာမ္ - mug (မ�တ�က)္ 

အဲဒါေကတာ့ ေ◌ကာ◌္ဖီေ◌သာက�ို႔ အ�တက္ 

အသံ◌ု◌း◌ျပဳတယ္။ 

အဲဒါက လက� ိုင္ ရွိတယ္။ 

အဓိပၸ◌ါ�ယ�င္◌ဆုိ့ရန္ အဲဒါကိ ု__________လို႔လည္◌းေ◌ခၚတယ္။ 

အဲဒါေကတာ့ __________ တစ�် ိ ဳးန႔ဲတူတယ္။ 

အဲဒါက __________ရဲ႕အမ် ိ ဳးအစားပါ။ 

နာမ္ - taxi (တကၠစီ) 

အဲဒါကို ေ◌လာ◌္ရီကား လို႔လည္◌းေ◌ခၚတယ္။ 

အဲဒါေကတာ့ ကား တစ�် ိ ဳးန႔ဲတူတယ္။ 

အဲဒါက ကား ရဲ႕အမ် ိ ဳးအစားပါ။ 

ဥပမာမ်ား ေ◌ပးရန္ ဥပမာတစ�် ိ ဳ႕ေကတာ ့__________. နာမ္ - ပန္◌းြပင္◌မ့်ား 

ဥပမာတစ�် ိ ဳ႕ေကတာ့ ◌ႏ◌ွင္◌းဆပီန္◌း၊ ၾကဴးလစ�န္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့

ေ◌ဒစီပန္◌း။  

 

ဗ်ဟဴာမ်ားေ◌ပၚ�တင္ အကဲ◌ျဖတ�ပီး ဆင္◌ျခင�ံ ုးသပ္◌ျခင္◌း 
ဂိမ္◌းသည္ အဂၤလိပ�ာေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားအ�တက္ ဆ�က� ယ္ေ◌ရးနည္◌းဗ်ဟဴာမ်ားကို ကိုယ� ို င�သံုး◌ျပဳေ◌လက့်ငြ့ခင◌္က့ိုသာမကဘ ဲအျခားသူမ်ား 

အသံုး◌ျပဳသ��ို ၾကားႏ◌◌ိုင���ည္◌း အြခင◌့္အလမ္◌းေ◌ပးပါသည္။ ကစားသမားတစ္ဦးစီသည္ circumlocution ကိုအသံုး◌ျပဳသည္◌အ့ခါ အနည္◌းင�ယ�  ဲ



 

  

◌ျပားေ◌သာ ခ်ဥ္◌းကပ�ႈတစ�ုကို ◌ျပဳလပ္ု◌ႏ◌◌ို�င�ယ��ိသည္။ အခ် ိ ဳေ႕သာ ကစားသမားမ်ားသည္ အဘဓိာ��ူေ◌သာ အဓိပၸါ�ယ�င◌့္ဆုိ◌ျခင္◌းကို 

◌ႏ◌ွစ�ကသူ္ရွိသလိ ု

အျခားကစားသမားမ်ားမွာ ဥပမာမ်ားကိ ုေ◌ပးေ◌ဆာင�န ္◌ႏ◌ွစ�က္ေ◌ပမည္။ ကစားသမားမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအသံုး◌ျပဳသည◌့္ နည္◌းဗ်ဟဴာမ်ားကို 

ၾကားသည္◌အ့ခါ မိမိတို႔သည္ အဆုိပါဗ်ဟဴာမ်ား၏ ထိေ◌ရာက�ႈကို အက◌ဲျဖတ္◌ႏ◌◌ိုင�ါသည္။ ဥပမာ၊ ကစားသမားမ်ားသည္ အဓိပၸါ�ယ�င◌့္ဆုိခ်က� စား 

ဥပမာတစ�ုေ◌ပးသည္◌အ့ခါ�တင္ မိမိတိ႔ုမသေိ◌သာစကားလံုးမ်ားကို ပုိ၍လ်င◌္ျမ���ာ ခန႔��န္◌း◌ႏ◌◌ိုင���ို သတိ◌ျပဳမိေ◌ပမည္။ မညသည္◌ ့ဗ်ဟဴာမ်ားက 

ေ◌အာင◌္ျမင္ေ◌စသည္ကို ကစားသမားမ်ား၏ အာ႐ံုစုိက�ႈကို �ဆဲေ◌ဆာင�န ္ေအထာက�က◌ူျဖစ္◌ႏ◌◌ိုင�ည္။ အလွည◌့္ေအ◌ျပာင္◌းၾကား�တင္ 

ကစားသမားမ်ားအား ေ◌အာက�ါ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားကို သင ္ေ◌မး◌ျမန◌္း◌ႏ◌◌ိုင�ည္ - 

• အဲဒစီကားလံုးကကို ခန္႔မွန◌္းရတာ �လယ�လား ဒါမွမဟတု ္ခက�လား။ 

• ဘယ� ရာက ခန႔��န္◌းရ �လယ� ူေ◌စသလ။ဲ 

• ဘယ� ရာက ခန႔��န္◌းရ ခက္ေ◌စသလဲ။ 

 
မိမိတို႔၏ကိုယ�ိုင�်ဟဴာအသံုး◌ျပဳမႈကို ◌ျပ����ံုးသပ္◌ျခင္◌းသည္ ကစားသမားမ်ားအား ဗ်ဟဴာမ်ားကို ပုိမုိထိေ◌ရာ�က�ာအသံုး◌ျပဳရန္ ကူညီေ◌ပးႏ◌◌ိုင�ါသည္။ 

 

ဆ�က�ယ္ေ◌ရးဗ်ဟဴာမ်ား 
ေ◌လက့်င◌့္◌ျခင္◌းအား◌ျဖင◌့္ ဆ�က� ယ္ေ◌ရးဗ်ဟဴာမ်ားအသံုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းကို ပုိမုိေ◌ကာင္◌းြမနလ္ာေ◌စျခင္◌းသည္ အဂၤလိပ္ဏာေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားအား 

စိတ�က်္◌ျခင္◌း သို႔မဟတု ္လက္ေ◌လွာ့်◌ျခင္◌းမရွဘိ ဲစကားစျမည္ေ◌◌ျပာဆုိ◌ျခင္◌းကို ထိန◌္းသမ္ိ◌း◌ႏ◌◌ိုငရ္န ္ေအထာက�က◌ူျဖစ္ေ◌စပါသည္ (Maleki, 

2007)။ ထို႔အျပင ္ဆ�က� ယ္ေ◌ရးဗ်ဟဴာ ေ◌လက့်င◌့္သင�ကားမႈမ်ားသည္ ဘာသာစကားသင�ူသူမ်ား၏ စကားေ◌◌ျပာႏႈန◌္း◌ႏ◌ငွ◌့္ ◌ႏ◌ႈေတ� ◌ျပာ 

က�ၽၽမ္◌းက်င�ႈကိ ု◌ျမႇင◌့တ္င္ေ◌ပးသည္ (Dörnyei, 1995)။ ဆ�က� ယ္ေ◌ရးဗ်ဟဴာမ်ားသည္ တံု႔ဆုိင္◌း◌ျခင္◌း၊ ေ◌ခတၱရပ္◌ျခင◌္း သို႔မဟတု ္

လက္ေ◌လွ်ာ့◌ျခင◌္းတို႔ကို ◌ျဖစ္ေ◌ပေၚစမည◌့ ္ဆ�က� ယ္ေ◌ရး�တင ္စကားေ◌◌ျပာဆုိသူမ်ားအ�တက္ ယုိ�ယင္◌းမႈမ်ားကိ ုရင�ိုင္ေ◌◌ျဖရွင္◌းရန္ 

နည္◌းလမ္◌းတစ�ုေ◌ပးေ◌သာေ◌ၾကာင◌့္ ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိုင�ည္။ အဂၤလိပ�ာေ◌လလ့ာသင�ူ သူမ်ားသည္ ဆ�က� ယ္ေ◌ရးဗ်ဟဴာမ်ား◌ႏ◌ွင◌္ ့

◌ျပည္◌ဝ့ေ◌သာအခါ�တင ္အျခားသူမ်ား၏အကူအညီကို မလိုအပ�ဲ ဆ�က� ယ္ေ◌ရး�တင ္ယုိ�ယင္◌းင◌္းမႈမ်ားကိ ုမိမိတို႔ကိုယ� ိုင္ 

ေ◌◌ျဖရွင္◌း◌ႏ◌◌ိငု္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌�တ႕ရွိႏ◌◌ိုင�ည္။ ဤတိုး◌ျမႇင◌့္ထားေ◌သာ ကိုယ�ိုငလ္ုပ�ိုြခင◌့္သည္ မိမိတို႔၏ဒတုယိဘာသာစကားကို 

အသံုး◌ျပဳသည္◌အ့ခါ အဂၤလိပ္စာေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ား၏ ေ◌စ့ေ◌ဆာ◌္မႈႏ◌ငွ◌့္ ယုံၾက��ႈကို တိုး◌ျမင◌့လ္ာေ◌စပါသည္ (Maleki, 2010)။ 

 
မွ��န္ေ◌သာစကားလံုးကို ရွာေ◌ြဖ◌ျခင◌္းသည္ မ��ူမဆုိ အထူးသျဖင◌့ ္အဂၤလပိ�ာေ◌လလ့ာသင�ူသူမ်ားအ�တက္ စိတ�ိစီးမႈ◌ျဖစ္ေ◌စႏ◌◌ိုင�ါသည္။   

ဂိမ္◌းကစားေ◌နစဥ္ ၎တို႔ကို ေ◌လက့င်◌့္◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ စကားအသံုးအႏႈန◌္းြစမ္◌းရ��ို  ◌ျမႇင◌့တ္င◌္ျခင္◌းသည္ စိတ�ိစီးမႈအခ် ိ ဳ႕ကို သက� ာေ◌စႏ◌◌ိုင�ည္။ 

သင◌့္ေကလးမ်ားႏ◌ွင◌့္အတူ စကားလံုးသင�ူ◌ျခင္◌းဂိမ္◌းမ်ား ◌ျပဳလုပ္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင◌့္ ကစား◌ျခင◌္းက ေအ�တ႕အႀကဳကံို ပုိမုိမွတ�ိေ◌စၿပီး 

လတူိုင္◌းအ�တက္ အဓိပၸာယ��ိ ေ◌စသည္။ 

 

မိသားစုမ်ားအ�တက ္အပုိေ◌ဆာင္◌း◌ျဖည့◌္ြစက�စၥည္◌းမ်ား  

Paraphrase 
Paraphrase အ�တက ္နာမ�တ�်ား ◌ျပဳလုပ�န္ ပုံႏ◌ွ◌ပ္ိ◌ႏ◌◌ိငု္ေ◌သာ ဤကတ�်ား (အခ် ိ ဳေ႕သာ ေအပါက္ေ◌ဖာက� ားေ◌သာ ကတ�ာြ႐က�်ားႏ◌ငွ◌့္ ကိကု� ီမႈရွိေ◌သာ) 

ေ◌ပၚ�တင္ သင္ စာ႐ိကု ္သို႔မဟတု ္ေ◌ရးသားႏ◌◌ိုင�ည္။ ဂိမ္◌း◌ျပဳလုပ�န္◌ႏ◌ငွ◌့္ ကစားရန္ လမ္◌း◌ၫ◌ႊ��က်�်ား ပါဝင�ါသည္။ 

 

https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/paraphrase_noun_cards.pdf
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အဓိက ေ◌ဝါဟာရမ်ား 
စကားေ◌◌ျပျပန္◌ျခင္◌း – ◌ႏ◌ႈေတ� ◌ျပာဘာသာစကား ေအၾကာင္◌းအရာ�တင ္စကားေ◌◌ျပာဆုိသူတစ္ဦးသည္ သထိားသည◌့္ အျခားစကားလံုးမ်ားကို 

အသံုး◌ျပဳ၍ မသေိ◌သာစကားလံုးတစ�ံ ုးကိ ုေ◌ဖာ◌◌္ျပျခင္◌း သို႔မဟတု ္အစားထိုး◌ျခင္◌း ◌ျဖစ္သည္။  

 
ဘာသာ◌ျပ��ိ ု◌ျခင္◌း - ◌ႏ◌ႈေတ� ◌ျပာဘာသာစကား ေအၾကာင္◌းအရာ�တင ္စကားေ◌◌ျပာဆုိသူသည္ မသေိ◌သာစကားလံုးတစ�ံ ုးကိ ုသတ��တ�န္၊ 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ သို႔မဟတု ္အစားထိုးရ���တက ္အျခားဘာသာစကားတစ�ုမွ စကားလံုး သို႔မဟတု ္စကားစပ္ တစ�ုကို ေ◌ခ်းယူ◌ျခင္◌း◌ျဖစ္သည္။ 

 
ကုဒ္ေ◌◌ျပာင္◌း◌ျခင◌္း - စကားေ◌◌ျပာဆုိသူသည္ ဘာသာစကားမ်ားအ�တင◌္းၾကား�တင ္သို႔မဟတု ္စာေ◌ၾကာင္◌းမ်ားၾကား�တင ္လွည◌့္ပတ� ည္။  

 
အတခုိုး◌ျခင္◌း - စကားေ◌◌ျပာဆုိသူတစ္ဦးသည္ မသေိ◌သာစကားလံုးတစ�ံ ုးကိ ုကိုယ�ား◌ျပဳရန္ အမူအရာကဲသ့ို႔ စကား◌ျဖင္◌မ့ဟတု္ေ◌သာ 

နည္◌းဗ်ဟဴာမ်ားကို အသံုး◌ျပဳသည္။ 

 
နီးစပေ္◌သာခန္႔မွန◌္းခ်က ္- ◌ႏ◌ႈေတ� ◌ျပာဘာသာစကား ေအၾကာင္◌းအရာ�တင္ စကားေ◌◌ျပာသူတစ္ဦးသည္ မသေိ◌သာစကားလံုးတစ�ံ ုးကိ ုအနးီစပ�ံ ုး 

အဓိပၸါယ� ူေ◌သာ အျခားစကားလံုး◌ျဖင◌့္ အစားထိုးသည◌့ ္စကားေ◌◌ျပျပန◌္ျခင္◌းမ် ိ ဳး◌ျဖစ�ည္။ 

 
Circumlocution (ေ◌ဝ့လည္ေ◌ၾကာင�တ္ ရွ�� �ည္ေ◌ဝးေ◌ဝး ေ◌◌ျပာ◌ျခင္◌း) - ◌ႏ◌ႈေတ� ◌ျပာဘာသာစကား ေအၾကာင္◌းအရာ�တင္ စကားစုတစ�ုလံုးကို 

စကားေ◌◌ျပာဆုိသူတစ္ဦးက အသံုး◌ျပဳၿပီး မသေိ◌သာစကားလံုးတစ�ံ ုး၏ လကၡဏာမ်ားကိ ုေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ စကားေ◌◌ျပျပန္◌ျခင္◌းတစ�် ိ ဳး◌ျဖစ�ည္။ 
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