သင်ခန််းစာ
သ

ွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ဖန်တွေးခြင်ွေး

အဓိကအချက်မျာ်း
ဖန်တွေးခြင်ွေးဆိိုတာ ရူ ပသေဒတစ်ြိုတည်ွေးတင်မဟိုတ်ဘဲ ဘဝ
ရိိုွေးရှငွေး် တဲဲ့ ပစစညွေး် မ ာွေးကိိုအ

ပ
ိ ံရ
ပ အစိ
ဲ ဲ့ တ်အပိိုငွေး် တစ်ြိုခဖစ်ပါတယ်။

ွေးံို ခပြုပပွေး ဒဇိိုငွေး် မ ာွေးခပြုလိုပ်ဖန်တွေးစမ်ွေး

ခပြုလိုပ်နင
ိို မ
် လဲဆိုတ
ိ ာ ရှာသဖနိင
ို မ
် ှာပဲခဖစ်ပါတယ်။

ဘာသာရပ်
က န်ွေးမာသရွေး၊ ဇဝသေဒ

ခခေါင််းစဥ်မျာ်း
စနစ်နင
ှ စ
်ဲ့ နစ်ပံိုစင
ံ ယ်မ ာွေး၊ ဖဲွဲ့စည်ွေးပံိုမ ာွေးနင
ှ လ
်ဲ့ ိုပ်သဆာင်ြ က်မ ာွေး

SDG Links
SDG 3

STEM
S = 80%
T = 60%
E = 80%
M = 10%

အဓိကခသာော့ချက်မျာ်း

ပ်ရင်ွေး ဘယ်လိိုသကာင်ွေးသအာင်

နမူနာပံိုစံငယ်၊ ဖိအာွေး၊ အရည်လှုပ်ရှာမှုမ ာွေး၊ အသ ကာင်ွေးနှငအ
်ဲ့ က ိြုွေး၊ အတိင
ို ွေး် အတာ၊ အြ ိြုွေးအစာွေး၊
ပမာဏ

အတန််း
တန်ွေးခမင်အ
ဲ့ ဆင်ဲ့

အရင််းမမစ်အမျိ ်းအစာ်း
စမ်ွေး

ပ်ြ က်

စမ််းသပ်ရန်ကကာချိန်
မိနစ် ၆၀

မိတဆ
် က်
ဖန်တွေးခြင်ွေးရဲအနှ
ဲ့ စ်

ာရမှာ ခပဿနာသတအတက် အသခဖမ ာွေးကိို ရှာသဖဖန်တွေးခြင်ွေးခဖစ်သပမယ်ဲ့

ဇဝသေဒတင် ခပဿနာအမ ာွေးစိုကိို ဆင်က
ို ပ
် ါတယ်။
ဲ့ ဲခဖစ်ပာွေးခြင်ွေးမှတဆင်ဲ့ သခဖရှငွေး် နိင
သ

ွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိို ဖန်တွေးတည်သဆာက် ကညဲ့ခ် ြင်ွေးခဖင်ဲ့ ြနဓာကိယ
ို ်တင်ွေးကအရည်သတ

တစ်သနရာကသန တစ်သနရာကိို ဘယ်လိိုစွေးဆင်ွေးသနလဲဆိုတ
ိ ာ နာွေးလည်နင
ိို မ
် ယ်၊ ၎င်ွေးတိို ဲ့
တည်သဆာက်ပံိုသတ၊ အလိုပ်လိုပ်ပံိုသတကိို နာွေးလည်လာနိင
ို ပ
် ါမယ်။
နမူနာပံိုစံငယ်သတမှာ ကန် ဲ့ တ်ြ က်မ ာွေးပါရှိပပွေး သ
ထပ်တူမက နိင
ို ပ
် ါ။ ဒစမ်ွေး
သ

ွေးလည်ပတ်မှုစနစ်အစစ်လိို

ပ်ြ က်ရဲ အဓိ
ဲ့ ကရည်ရယ်ြ က်ဟာ ပံိုစံငယ်မ ာွေးကိို သလဲ့လာပပွေး

ွေးလည်ပတ်မှုစနစ်အစစ်န ဲ ဆက်
စပ်သတွေးသတာနိင
ို သ
် စဖိို ခဖစ်
ဲ့
ဲ့ ပါတယ်။ သအာက်ပါတိို ဲ့ ည်

ဒဇိိုငွေး် စိနသ
် ြေါ်မှုမ ာွေးအတက် အသထာက်အပံဲ့ခဖစ်နင
ိို တ
် ဲဲ့ အ

ွေးံို မ ာွေးသ

ာ ဒဇိိုငွေး် ေ ျူဟာမ ာွေးခဖစ်ပါတယ်။

ဥ်းခဆာင်ခမ်းခွန််း
၁။ လူသဲ့

ွေးလည်ပတ်စနစ်ရဲ အစိ
ဲ့ ါ?
ဲ့ တ်အပိိုငွေး် မ ာွေးကိို စဥ်ွေးစာွေး ကည်ပ

၂။ ဘာသ ကာင်ဲ့ သ

ွေးသတက လည်ပတ်ဖိလိ
ို ဲ့ ိုတာလဲ?

၃။ ဘယ်လိိုမ ိြုွေး လည်ပတ်တာလဲ?

လိအ
ို ပ်သည်ော့ပစစည်း် မျာ်း / မပင်ဆင်ပို
•

စကကျူအထူ

•

Permanent marker

•

သရကရာွေး

•

သရ

•

မိုနအသရာင်
် ဲ့
တင်သဆွေး

•

သရစိမ်ြံပစစညွေး် မ ာွေး - သရစွေးဆင်ွေးနင
ိို ်
(ြဲစိတ်ြန်ွေး

ွေးံို ၊ ငါွေးကန်

ည်အ
ဲ့ ရာမ ာွေး၊ ဥပမာ- ရာဘာ

ွေးံို )၊ အသအွေးပိိုက်မ ာွေး၊ ရာဘာ နှင ်ဲ့ နိက
ို ်ထရိိုက် လက်အတ
ိ ်မ ာွေး၊

ပူသဖာင်ွေး၊ ပလစ်စတစ်အတ
ိ ်မ ာွေး၊ သရဘူွေးမ ာွေး၊

သရကင်ွေးမ ာွေး စ

•

ကတ်သ ကွေး

•

တိပ်

•

သဘစင်

•

ကသတာဲ့

•

မှန ် တ
ို ်တံ

•

ပဝါ

•

ပလတ်စတစ်သလာင်ွေးစက်၊ သရစိိုြံတိပ် (မပါလည်ွေးရ)

လိုပ်ခဆာင်ချက် / လိုပ်ငန််းစဥ်

ိို ေ
ို ွေး် ပိိုက်မ ာွေး
ဲ့ နိင

ခဖင်ဲ့

၁။ ပံိုပါအတိိုငွေး် ၃/၄ သပသလာက်ရှိတဲဲ့ လူပံိုကိို စကကျူသပေါ် marker ခဖင်ဆ
ဲ ိိုက်ပါ။ ခဖစ်နင
ိို ရ
် င်
ဲ့ လ
ပလက်စတစ်သလာင်ွေးလက
ိို ်ပါ (အနံ ၂ သပ သလာက်
ပ်

ာ ပလတ်စတစ်သလာင်ွေးလရပါက
ိို ဲ့
တစ်ဝက်စြဲပပွေး

ပ်စ သလာင်ွေးလိိုက်ပါ၊ ပပွေးမှ သရစိိုြံတိပ်ခဖင်ဲ့ ခပန်ဆက်လိိုက်ပါ။)
၂။ ကရာွေးကိို သရခဖညဲ့ပ
် ါ။ ခမင်

ာသစရန် အသရာင်တင်မိုနထညဲ့
် ဲ့
လ
် က
ိို ်ပါ။

စကကျူထိုထည်အသပေါ်သဆာက်ထာွေးတဲဲ့ သ

ွေးလည်ပတ်စနစ်လမ်ွေးသ ကာင်ွေးတစ်သလ ာက်

သရာင်စံိုသရမ ာွေးကိို တန်ွေးပိသပွေးနိ
ို ဲ့
င
ို မ
် ယ်သ
ဲ့ ရစိုပ်စက်ကိို ဒဇိိုငွေး် ဆသ
ဲ ဆာက်လိုပ်ရန် ကတ်သ ကွေး၊ တိပ်နင
ှ အ
်ဲ့ တူ
ခပင်ဆင်ထာွေးတဲဲ့ သရစိိုြံပစစညွေး် မ ာွေးကိို ယူလက
ိို ်ပါ။ သနရာလတ်ထဲ
စွေးဆင်ွေးသစနိင
ို မ
် ယ်စ
ဲ့ နစ်တစ်ြိုကိို တတ်နင
ိို ်

ိို သရမ
ာွေးကိို
ဲ့

မ အသကာင်ွေးဆိုွေးံ ကကိြုွေးစာွေးပပွေး

နမူနာပံိုစံငယ်တစ်ြိုတည်သဆာက် ကညဲ့ပ
် ါ။
အပိတ်မပါတဲဲ့ သ

ွေးလည်ပတ်စနစ်တစ်ြိုကိို တည်သဆာက်မယ်ဆိုရ
ိ င် ပန်ွေးထက်လာမယ်သ
ဲ့ ရကိို

ြံထည်ဖ
ဲ့ ိို သဘစင်
နာွေးထာွေးပါ။ (ပံိုတင် ကညဲ့ပ
် ါ)။ မှန ်
ဲ့

တ
ို ်တံနင
ှ ်ဲ့ ပဝါကိယ
ို ူပပွေး ယိိုက လာတဲသ
ဲ့ ရမ ာွေးကိို

တ
ို ်ပါ။

သလဲ့က င်ြ
ဲ့ စ်သလ ာက်
ဲ့ န်ွေးလိုပ်သနတဲတ

င်ဒ
် ါ။
ဲ့ ဇိိုငွေး် မှာ ဒအြ က်သတပါလာွေး စစ် ကညဲ့ပ

•

ြနဓာကိိုယ်တစ်သလ ာက် သရတန်ွေးပိသပွေးနိ
ို ဲ့
င
ို မ
် ယ်ဲ့ သရတန်ွေးစက်ပါရမယ်။

•

သရသတက အဆိုတ်ကိို ခဖတ်

•

ြနဓာကိိုယ်အစိတအ
် ပိိုငွေး် အမ ာွေးစိုကိို သရသတခဖတ်

•

သရအမ ာွေးစိုဟာ စိမ်ဲ့ထက်လာလိမရပါ။
ို ဲ့

ခပင်ဆင်ပပွေး

ာွေးရမယ်။

ာွေးတဲအ
ဲ့ ြါ ကသတာက
ဲ့ ိိုအ

ာွေးရမယ်။

ွေးံို ခပြုပပွေး အသရာင်ခြယ်သရကိို ခပင်ထာွေးတဲဲ့ သရပိိုက်ထဲ

ဒါမှမဟိုတ် သရတန်ွေးစက်ထဲ သလအနည်ွေးငယ်ပဲက န်တဲအ
ဲ့ ထိ ထညဲ့လ
် ိိုက်ပါ။
လိုပ်ပပွေး

ာွေးစနစ်တစ်သလ ာက် သရမ ာွေးကတ
ိို န်ွေးတင်လိိုက်ပါ။ ဘာ

တစ်ြါတန်ွေးတင်လိိုကရ
် င် သရသတဘယ်သလာက်ခမင်ခဲ့ မင်ဲ့ တက်
ပိိုအာွေးသကာင်ွေးလာသအာင် ဘာလိုပ်လရမလဲ
ိို ဲ့
?

ိ

ာွေးပါ

ာလာပါ
လဲ။

လဲ?

ြနဓာကိိုယ်အစိတအ
် ပိိုငွေး် အကိုနလ
် ံိုွေးကိို သရာက်ပါ

လာွေး? မသရာက်ရင် ဘယ်လိိုခပြုခပင်လရမလဲ
ိို ဲ့
?

င်ဒ
ဲ ိို
ဲ့ ဇိိုငွေး် မှာ သရသတက ဥွေးတည်ရာတစ်ဖက်ထက
ြနဓာကိိုယ်ထက
ဲ သ

ွေးသတက ဥွေးတည်ရာနှစဖ
် က်

သရခပင်ညအသနအထာွေးမာှ စမ်ွေး
မလိိုသတာပ
ဲ ာွေး
ဲ့ ါဘူွေး။ သခမဆအ

ာွေးတာလာွေး၊ အ

ာွေးမယ်ဆိုရ
ိ င် ဘာသတခဖစ်

ာွေးအခပန်

ာွေးတာလာွေး?

ာွေးမလဲ?

ပ်မယ်ဆိုရ
ိ င် သခမဆဲအာွေးကိို ထညဲ့စ
် ဥ်ွေးစာွေးစရာ

ာပါြဲဲ့မယ်ဆိုရ
ိ င် ဘာခပဿနာသတ ကံြုရနိင
ို လ
် ဲ? ဘယ်လိိုသခဖရှငွေး် မလဲ?

င်သလဲ့လာြဲဲ့တာသတကိို အ

ွေးံို ခပြုပပွေး ဒဇိိုငွေး် ခပန်ဆဲ ကညဲ့ပ
် ါ။ ဒဇိိုငွေး် အ

စ်မှာ

ဘာသတပိိုသကာင်ွေးလာလဲ?

ခဆွ်းခ ်းွ ရန်
သ

ွေးသ ကာမ ာွေးကိို နမူနာပံစ
ို ံငယ်ခပြုလိုပ်ခြင်ွေး
သ

ွေးလွှတ်သ ကာ၊ သ

ွေးခပန်သ ကာနှင ်ဲ့ ဆံြ ည်မ င်သ

ွေးံို မ ိြုွေးရှိပါတယ်။ တစ်ြိုြ င်ွေးစမှာ

ရဲ
ူ ဲ့ လို
ှ ်ဲ့
ဲ့ ပ်သဆာင်ြ က်နင

လူအမ ာွေးစိုက ၎င်ွေးတိရဲ
ို ဲ့ နမူ
ဲ့ နာငယ်သတမှာ သ

သ

ွေးသ ကာဆိိုပပွေး သ

ွေးသ ကာအမ ိြုွေးအစာွေး

က်ဆိုင
ိ တ
် ဲဲ့ တည်သဆာင်ပံိုရှိ ကတယ်။

ွေးသ ကာကိိုပံိုသဖာ်ဖိို ပိ
ဲ့ ိုက်သတကိို အ

ွေးံို ခပြု ကပါတယ်။

ွေးလွှတ်သ ကာမ ာွေး
သ

ွေးလွှတ်သ ကာသတက နှလံိုွေးမှအဆိုတ်

ိို သ
ဲ့

ွေးမ ာွေးကိို

ယ်သဆာင်သပွေးပပွေး ထိမ
ို ှတဆင်ဲ့

ြနဓာကိိုယရ
် ဲ ဆဲ
ို ဲ့
သပွေးပါတယ်။ နမူနာသ
ဲ့ လ်သတဆကိို ဆက်လက်ပိသဆာင်
နံရံထပူ ပွေးအနံက ယ်တဲဲ့ ပိက
ို ်သတကိို အ
နှလံိုွေးကသ

ွေးသ ကာသတကိို

ွေးံို ခပြု ကပါတယ်။ သ

ွေးလတ်သ ကာစနစ်အတက်

ွေးလွှတ်သ ကာသတက

ယ်သဆာင်တအ
ဲဲ့ တက် ၎င်ွေးတိရဲ
ို ဲ့ နံဲ့ ရံသတဟာ ထူပပွေးဖိအာွေးဒဏ်ကိို

ြံနင
ိို ် ကတယ်။ သရပိိုက်သတက သ

ွေးသတအမ ာွေးကကွေးကိို

ယ်သဆာင်နင
ိို သ
် ပမယ်ဲ့

သပ ာသ
ဲဲ့ တက် ဆဲလ်တစ်ြိုြ င်ွေးစနဲ ြ
ိ ်ဆက်မှုမရှိတာကိို
ဲ့ ခပာင်ွေးမှုမရှိတအ
ဲ့ တ

တိထာွေးမိပါလိမ်ဲ့မယ်။

သ

ွေးခပန်သ ကာမ ာွေး
သ

ွေးခပန်သ ကာသတဟာ ဆဲလ်မ ာွေးမှသ

ွေးမ ာွေးကိို နှလံိုွေး

မဟို
ိို ဲ့ တ် အဆိုတ်ဆ

ိို ဲ့

ပိသဆာင်
ို ဲ့
သပွေးပါတယ်။

င်ဖန်တွေးထာွေးတဲဲ့ နမူနာပံိုစင
ံ ယ်မှာပါတဲဖ
ဲ့ ိအာွေးက နည်ွေးတဲအ
ဲ့ တက်

သ

ွေးလွှတ်သ ကာနှင ်ဲ့ သ

ွေးခပန်သ ကာသတကိို ြဲခြာွေးရြက်ြဲပါလိမ်ဲ့မယ်။ လက်သတွဲ့ မှာသတာဲ့

သ

ွေးခပန်သ ကာသတရဲနံဲ့ ရံဟာ သ

သ

ွေးလွှတ်သ ကာသလာက် ဖိအာွေးအမ ာွေးကကွေးကိို ြံနင
ိို စ
် ရာမလိိုပါဘူွေး။

ွေးလွှတ်သ ကာသတထက် ပိိုပါွေးပါတယ်။ ၎င်ွေးတိက
ို ဲ့

တစ်ြါတစ်သလ ၎င်ွေးတိနမူ
ို ဲ့ နာငယ်ရဲ သဲ့

ွေးခပန်သ ကာဖိအာွေးမ ာွေးသစဖိို သရတ
န်ွေးတင်စက်သတကိို
ဲ့

ပိိုထညဲ့် ကပါတယ်။ အဲဒလိို ပိိုထညဲ့လ
် ိိုက်တအ
ဲဲ့ တက် သကာင်ွေးက ိြုွေးနှင ်ဲ့ ဆိိုွေးက ြုိ ွေးသတကိို စဥ်ွေးစာွေး ကညဲ့ပ
် ါ။
သ

ွေးသတ သနာက်ခပန်မဆင်ွေးသစရန် နှလံိုွေးမှာလိိုပဲ သ

ွေးခပန်သ ကာသတမှာလည်ွေး

တစ်ဖက်ပိတ်အဆိရှ
ို ဲ့ ငသ
် တပါရှိပါတယ်။ ပံိုသတကိို ကညဲ့ပ် ပွေး

င်ရပံ
ဲ ဲ့ ိုစံငယ်မှာ ဘယ်လိိုထညဲ့လ
် ရမလဲ
ိို ဲ့

စဥ်ွေးစာွေး ကညဲ့ပ
် ါ။
သ

ွေးသတကိို လက်နတ
ဲ ဲ့ န်ွေးတင်ဖိလည်
ို ဲ့
ွေး လိုပ် ကညဲ့န
် င
ိို ပ
် ါတယ်။ ြနဓာကိိုယ်မာှ အရိိုွေးစိုကကက်

ဥပမာ သခြသထာက်မှာပါတဲဲ့ ကကက်

ာွေးသတက အဲဒလိိုမ ိြုွေးလိုပ်သပွေးပါတယ်။ သ

ြနဓာကိိုယ်သအာက်ပိိုငွေး် မှာရှတ
ိ ဲဲ့ အစိတ်အပိိုငွေး် သတကသ
ဆံြ ည်မ င်သ

ွေးသ ကာမှာရှိတဲဲ့ သ

ာွေး

ွေးခပန်သ ကာအမ ာွေးစိုက

ွေးသတကိို ပိသဆာင်
ို ဲ့
သပွေးရတဲအ
ဲ့ တက်

ွေးသတရဲ သနှ
ဲ့ ဏ်ကိို
ဲ့ ာင်သ
ဲ့ နှွေးမှုသ ကာင်ခဲ့ ဖစ်သပေါ်လာတဲဲ့ ဖိအာွေးနည်ွေးတဲဒ

ြံရတဲအ
ဲ့ ခပင် သခမဆအ
ဲ ာွေးကိိုလည်ွေး တန်ွေးလန
ှ ရ
် ပါတယ်။

ဆံြ ည်မ င်သ

ွေးသ ကာမ ာွေး

အစန်အဖ ာွေးထသ
ိ ရာက်ရန် အသ
သ

ွေး

င်ဲ့

သလာက်မသ

ွေးဆိုွေးံ ပိိုက်မ ာွေးကိို အ

ွေးတာ၊ သပ ာသ
ဲ့ ခပာင်ွေး

င်ဲ့

ွေးံို ခပြုတဲအ
ဲ့ ြါ ဆဲလ်သတဆသရာက်ဖိို ဲ့

သလာက် မသပ ာသ
ဲ့ ခပာင်ွေးတာမ ိြုွေး သတွဲ့ရပါလိမ်ဲ့မယ်။

ဆံြ ည်မ င်သ

ွေးသ ကာသတကိို

ဆံြ ည်မ င်သ

ွေးသ ကာအစစ်ဟာ လူဆံ
ှိ ာသ ကာင်ဲ့ တစ်ကကိမ်မှာ သ
ဲ့ ပင်သလာက်ပဲရတ

ခဖတ်

ာမန်ပစစညမ
် ာွေးခဖင်ဲ့ နမူနာခပြုလိုပ်လမရပါ။
ိို ဲ့
ွေးနဥတစ်သ ကာင်ွေးပဲ

န်ွေးသစနိင
ို ပ
် ါတယ်။
လူြနဓာကိိုယထ
် မ
ဲ ှာရှိတဲဲ့ သ

အမ ာွေးစိုဟာ ဆံြ ည်မ င်သ

ွေးသ ကာသပါင်ွေးဟာ မိိုငသ
် ပါင်ွေး ၆၀၀၀၀ သလာက်ရှညပ
် ါတယ်။

ွေးသ ကာသတခဖစ်ပါတယ်။ အသရအတက်မ ာွေးခပာွေးပပွေး

ယ်သဆာင်တဲဲ့

သ

ွေးအသရအတက်မ ာွေးခပာွေးတဲအ
ဲ့ တက်

တ
ူ ရဲ
ိို ဲ့ ဖိဲ့ အာွေးဟာနည်ွေးပပွေး သ

ခဖည်ွေးခဖည်ွေးပဲစွေးဆင်ွေးပါတယ်။ ဆံြ ည်မ င်သ

ွေးသတဟာ

ွေးသ ကာသတဟာ ဆဲလ်သတကိို ဝန်ွေးရံထာွေးပပွေး

ကာေန်ဒင
ိို သ
် အာက်ဆိုဒ
ိ ၊် သအာက်ဆဂ င်၊ သရ နှင ်ဲ့ ဂလူွေးကိစ်
ို ဲ့ (Glucose) နှင ်ဲ့ အာဟာရသတကိို
သ

ွေးနှငဆ
်ဲ့ လ
ဲ ်သတ ကာွေး အလဲအလှယ်လိုပ်သပွေးပါတယ်။

ခဘ်းကင််းခရ်း လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း
ေနိင
ို ွေး် ပပန်အသခမာက်အမ ာွေး
အသအွေးပိိုက်မ ာွေးကိို အစာွေးထွေးိို အ

ွေးံို ဖိဆိ
ို ဲ့ ို သ ွေးကကွေးနိင
ို ပ
် ါတယ်။ ဒါသ ကာင်ဲ့ သ
ွေးံို ခပြုနိင
ို ပ
် ါတယ်။ ဒနည်ွေးက သ

ွေးသ ကာသတအတက်

ွေးသ ကာအြ င်ွေး (diameter)

အရယ်အစာွေးအမ ိြုွေးမ ိြုွေးအတက် ကန် ဲ့ တ်ြ က်သတရှိသပမယ်ဲ့ ကကွေးမာွေးတဲပဲ့ ပန်ပမာဏ အနည်ွေးငယ်
အရည်စွေးဆင်ွေးမှုတင်

ိ

ွေးံို ရံိုန ဲ ဲ့

ာထင်ရှာွေးတဲဲ့ ခြာွေးနာွေးြ က်ကိို ခမင်နင
ိို ပ
် ါတယ်။

ပလတ်စတစ်ပံိုွေးတင် ပစစညွေး် မ ာွေးကိို

မ
ိ ်ွေးလိိုက်ပါ။ ခပန်ခဖညဲ့မ
် ယ်ပ
ဲ့ စစညွေး် သတခဖစ်တဲဲ့ ပဝါအ

အစာွေးထိွေးို လက်အတ
ိ ်မ ာွေး၊ ပူသဖာင်ွေးမ ာွေး၊ အသအွေးပိိုကမ
် ာွေး၊ အပိိုပိိုက်အနည်ွေးငယ်တကိ
ိို ဲ့ ို သက ာင်ွေး
သနာက်အတန်ွေးြ န
ိ မ
် ှာ ပလတ်စတစ်ပံိုွေးကိို ခပန်ခဖညဲ့တ
် အ
ဲဲ့ ြါ အဆင်

စ်၊

ာွေးသတ

င်ခဲ့ ဖစ်သအာင် ခပင်ထာွေးသပွေးပါ။

သဘဇင်အြက်အြဲရှိပါက စာွေးပဲတစ်လံိုွေးစအနာွေးတင် သရပံိုွေးမ ာွေးြ ထာွေးပါ။
န်ရှဲ့ ငွေး် ပပွေးတဲအ
ဲ့ ြါ ပိိုက်မတ
ှ ိပ်မ ာွေးကိို တတ်နင
ိို ်

မ ြာြိိုငွေး် ပါ။ က န်တတ
ဲဲ့ ိပ်မ ာွေးကိို

ကတ်သ ကွေးခဖင်ဲ့ ညှပ်ြိိုငွေး် ပါ။

ခနာက်ဆက်တွွဲ
အတန်ွေးထဲက သက ာင်ွေး

ာွေးသတရဲ ေဟို
ဲ့

တ
ို နှင ်ဲ့

င်ရို ွေးိ သပေါ်လိိုက်ပပွေး ဒ

င် ကာွေးခြင်ွေးက ပိိုပပွေးအသထာက်အကူခပြုပါတယ်။ ဥပမာ သက ာင်ွေး

င်ြန်ွေးစာကိို

ာွေးသတက အခြာွေးြနဓာစနစ်သတကိို

သလဲ့လာဖူွေးရင် ြနဓာအစိတအ
် ပိိုငွေး် သတက ဘယ်လိိုသပါင်ွေးစပ်ပပွေး ဘယ်လိိုအလိုပ်လိုပ်သ ကာင်ွေး
သမွေးြန်ွေးသတသမွေးခမန်ွေးနင
ိို ပ
် ါတယ်။ Cellular Respiration အသ ကာင်ွေးကိို သလဲ့လာဖူွေး ကပါက
ဆဲလ်သတဆကိို ပိသဆာင်
ို ဲ့
ရတဲ၊ဲ့ ဖယ်ရှာွေးရတဲဲ့ ပစစညွေး် သတအသ ကာင်ွေး၊ ဘာသ ကာင်ဲ့ အသရွေးပါသ ကာင်ွေး
သမွေးခမန်ွေးနင
ိို ပ
် ါတယ်။ ဖိအာွေးအသ ကာင်ွေး သလဲ့လာဖူွေး ကပါက အရည်သတရဲဖိဲ့ အာွေးကိို
က်သရာက်သစနိင
ို တ
် ဲအ
ဲ့ ရာသတအသ ကာင်ွေး သမွေးခမန်ွေးနင
ိို ပ
် ါတယ်။

အစြ ပပွေး
သ

ည်န
ဲ့ ဲ စိ
် ြေါ်မသ
ှု တ စနိင
ို ပ
် ါပပ။ သလဲ့လာဖူွေးတဲဲ့ ------ ကိိုအ
ဲ့ နသ

ွေးံို ခပြုပပွေး

ွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်သလ ာက် သရတန်ွေးတင်သပွေးနင
ိို မ
် ည်ဲ့ သရတင်စက်တစ်ြက
ို ိို

ဒဇိိုငွေး် ဆတ
ဲ ည်သဆာင်ြိိုငွေး် ကညဲ့ပ
် ါ။ ပစစညွေး် မ ာွေးကိို စတင်မိတ်ဆက်ပါ။ တည်သဆာက်မယ်စ
ဲ့ နစ်က
ဘယ်လိိုအ
သက ာင်ွေး

ွေးံို ဝင်မယ်၊ သက ာင်ွေး

ာွေးသတကိို ဘယ်လိိုအကဲခဖတ်မယ်ဆိုတ
ိ ာကိို ရှငွေး် ခပပါ။

ာွေးသတကိိုသမွေးပပွေး စံနန
ှု ွေး် မ ာွေးကိို အတူတက

တ်မှတ်နင
ိို ပ
် ါတယ်။

ဒဇိိုငွေး် နှင ်ဲ့ ဖဲွဲ့စည်ွေးပံိုကိို စဥ်ွေးစာွေးခြင်ွေး
ဒအဆင်မ
ဲ့ ှာ သက ာင်ွေး

ာွေးသတကိို

တ
ူ စနစ်
ိို ဲ့
ရဲ သနရာအမ
ိြုွေးမ ိြုွေးကိို သ
ဲ့

ွေးမ ာွေးထညဲ့် ကညဲ့ြ
် ိိုငွေး် ပပွေး

ဘယ်လိိုအလိုပ်လိုပ်သနလဲ ဆန်ွေးစစ် ကညဲ့ြ
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ရှငွေး် ခပြိိုငွေး် ပါ။ သ

ွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နပတ်
ဲ ဲ့

အဆိိုပါအြ က်မ ာွေး

ပ်မှုမှ

ာွေးမ ာွေးအာွေး

က်ပပွေး ၎င်ွေးတိို လက်
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