
 
 
 

 
 

 
 

 
PSAT ၁၀ သည် ဆယ်တန်းေကျာင်းသားများေြဖဆုိရသည့် ၄င်းတ့ုိ၏ ပညာေရးတုိးတက်မ��ှင့် တက�သုိလ်တက်ေရာက်ရန်၊ 
အလုပ်အကုိင် တ့ုိအတွက် ြပင်ဆင်ထားမ��ိှမ�ိှတုိင်းတာသည့် စာေမးပဲွြဖစ်ပါသည်။ PSAT ၁၀ မှ ေကျာင်းသားများ 
တစ်ဆယ့်တစ်တန်းတွင် SAT ေြဖဆုိ�ုိင်ရန် အတွက် ြဖည့်ဆည်းရန်လုိအပ်သည့် က�များအား ေဖာ်ထုတ်�ုိင်ရန် 
အေထာက်အကူ�ပပါသည်။ ေကာလိပ်များ�ှင့် တက�သုိလ်များမှ ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွအေနြဖင့် SAT အားများေသာအားြဖင့် 
အသံုး�ပေသာေ�ကာင့်၊ PSAT ေြဖဆုိြခင်းသည် ေကျာင်းသားများအား ေကာလိပ်တက်ေရာက်ရနြ်ပင်ဆင်ေပးသည့် 
အေရး�ကီးသည့် အဆင့်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  
 
PSAT ၁၀ သည် ကုိလုိရာဒုိပညာရပ်ဆုိင်ရာစံ��န်းများ�ှင့် ကုိက်ညီ �ပီး ေကျာင်းသားများ အေနြဖင့် ထုိအဆင့်အတန်းမီှေစရန် 
လမ်းေ�ကာင်း ေပ�တွင်�ိှမ�ိှ တုိင်းတာေပးပါသည်။ ေကျာင်းသားများရ�ိှေသာ အမှတ်များသည် တရားဝင်ထုတ်ြပန်သည့် 
အမှတ်စာရင်း�ှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်တည်း ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ PSAT ၁၀ စာေမးပဲွသည် သက်ေသအေြခ�ပ 
ဖတ်��ြခင်း�ှင့် စာေရးသားြခင်း�ှင့် သခ� ျာဘာသာရပ်များကုိ ပါဝင်စစ်ေဆးပါသည်။ သခ� ျာဘာသာ စာေမးပဲွတွင် 
ေကျာင်းသားများသည် သခ� ျာကုိ အသံုး�ပ၍ သိပ�ံ ၊ လူမ�ေရးရာသင်�ကားေလ့လာမ�၊�ှင့် အြခား အလုပ်အကုိင်ဆုိင်ရာ�ှင့် 
လက်ေတွ ့ဘဝတွင် ေတွ�့ကံရမည့် အေြခအေနများကုိ ေြဖ�ှင်း�ုိင်ပံုအား စစ်ေဆးပါမည်။ ယခင်ပံုစံများြဖင့် မတူသည့် 
အချက်မှာ၊ အသစ်ြပန်ေရးဆဲွထားသည့် PSAT �ှင့် SAT ေမးခွန်းများအား မှားယွင်းေြဖဆုိပါက အမှတ်မေလ�ာ့ပါ။  
 
၂၀၁၅ ခု�ှစ် ေမလတွင်၊ ေကာ်လုိရာဒုိ �ိှ ေကျာင်းများ အား ဆယ်တန်း�ှင့် တစ်ဆယ့်တစ်တန်းတွင် ေကာလိပ်ဝင်ခွင့် �ှင့် 
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေရာက်ရန် အဆင်သင့်ြဖစ်မ�ကုိ တုိင်းတာမည့် စာေမးပဲွတခု �ိှရမည်ဟု ြပည်နယ်အစုိးရမှအဆုိတစ်ခု 
အတည်�ပလုိက်သည်။ မိမိတ့ုိ လူမ�ဝန်းကျင်မှ တ့ံုြပန်မ�များစွာရ�ိှ�ပီးေနာက်၊ ေကာ်လုိရာဒုိြပည်နယ်တွင် PSAT ၁၀�ှင့် SAT 
စနစ်ကုိ စတင်အသံုး�ပခ့ဲသည်။ ၃-၉ တန်းတွင် ပညာသင်�ကားေနေသာ ေကျာင်းသားများသည် CMAS- သခ� ျာဘာသာ�ှင့် 
CMAS- အဂ� လိပ်ဘာသာ ဝိဇ�ာ စာေမးပဲွများကုိ ဆက်လက်ေြဖဆုိရပါမည်။  
 

၃-၉ တန်း ကုိလုိရာဒုိပညာေရးေအာင်ြမင်မ�တုိင်းတာြခင်းများ(CMAS) 

၁၀တန်း PSAT ၁၀ 

၁၁ တန်း SAT 

 
 
 
 
 

PSAT ၁၀ စာေမးပဲွအား ဧ�ပီလ ၁၁ ရက် သုိ့မဟုတ် ၁၂ ရက်တွင် စာ�ွက်/ခဲတံစနစ်ြဖင့် စစ်ေဆးပါမည်။ ၃ 
နာရီ�ကာစာေမးပဲွြဖစ်သည်။  

စိစစ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၊ မိဘ �ှင့်ဆရာများအတွက် ေကျာင်းသားတစ်ဦး တတ်ေြမာက်သင့်ေသာ ပညာရပ်အဆင့်သုိ ့
က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်မ� �ိှ မ�ိှ�ှင့် ေကျာင်း�ပီးသည့်အခါ ၂၁ ရာစုအတွက် ေကာင်းစွာ ြပင်ဆင်ထား�ုိင်သည့် လမ်းေ�ကာင်းေပ�တွင် 

�ိှ မ�ိှကုိ အလွန် တန်ဖုိး�ိှေသာ အေြခအေနြပ အချက်အလက်များ ေပး�ုိင်ပါသည်။ အကဲြဖတ်ရလဒ်များသည် 

သင့်ကေလး၏ပညာသင်�ှစ်တုိးတက်မ�၏သက်ေသအတုိင်းအတာတစ်ခုကုိေပးပါသည်။   

မိဘများအတွက် PSAT ၁၀ လမ်း��န် 

 

          PSAT ၁၀ ဆုိသည်မှာ အဘယ်နည်း။   

 

          က��ုိပ်၏ကေလးသည် မည်သည့်အချိန်တွင် စာေမးပဲွေြဖဆုိရမည်နည်း။   



 
 
 

 
 

ေကျာင်းသားများသည် အမှတ် ၃၂၀ မှ ၁၅၂၀ �ကား ရ�ိှရပါမည်။ ထုိ အမှတ်သည် ေကျာင်းသား၏ 
သခ� ျာဘာသာဆုိင်ရာတုိးတက်မ� �ှင့် စာဖတ်��ြခင်း�ှင့် စာေရးသားြခင်းတွင ရ�ိှသည့် စုစုေပါင်း အမှတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
ထုိအမှတ်များကုိ အမှတ်စာရင်းတွင်ေဖာ်ြပမည် မဟုတ်ပဲ ေကျာင်းစာသင်�ှစ် မ�ပီးခင် ေကျာင်းသားများထံ စာတုိက်မှ 
ပ့ုိေပးပါမည်။ 
 

 
 
 
 
 

 
 
ေကျာင်းသားများ၊ မိသားစုများ�ှင့် ဆရာများမှ ထုိ အမှတ်များကုိ�ကည့်၍ ေကျာင်းသား၏ SAT ေြဖဆုိရန်ြပင်ဆင်ထားမ� ၊ 
ေကာလိပ်တက်ရန် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် အဆင်သင့်ြဖစ်မ�ကုိ သိ�ိှ�ုိင်ပါမည်။ 
 

 
 
 
 
 

က��်ု ပ်တ့ုိသည် သင့်ကေလး၏ပညာေရး တွင်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကုိတုိက်တွန်းပါသည်။ 
သင့်အိမ်မှာသင့်ကေလးအတွက်သင်ကူညီေပး�ုိင်သည့်နည်းလမ်းများအတွက်သင့်ကေလး၏ဆရာမ�ှင့် 
ဆက်သွယ်ဖုိ့�ကိးစားရန် ေကျးဇူး�ပ�ပီး မေ�ှာင့်ေ�ှးပါ�ှင့်။ ဝက်ဆုိက်များ �ှင့် ေဒါင်းလုပ်�ုိင်မည့်အပ်များအား- မှတဆင့်၊ SAT 
အတွက် အသံုး�ပ�ုိင်သည့် အခမ့ဲအရင်းအြမစ်များ �ိှပါသည် 
 
ေနစ့ဥ် ေလ့ကျင့်ရန် အတွက် SAT စနစ်သစ် |ေကာလိပ် ဘုတ်အဖဲွ ့

• နမူနာေမးခွန်းများ၊ ေနစ့ဥ်ရ�ိှမည်ြဖစ်�ပီး တုန့ြ်ပန်မ� ချက်ချင်းရပါမည်။ 
• ေကျာင်းသားများ ပံုမှန်အားြဖင့် ေလ့ကျင့်�ုိင်ပါမည်။ 
• ေကျာင်းသားများ PSAT သုိ့မဟုတ် SAT ေလ့ကျင့်စာေမးပဲွများေြဖဆုိ�ုိင် မည်ြဖစ်�ပီး၊ အေြဖလ�ာအား 

ဓာတ်ပံု�ုိက်၍ေအာ်တုိ အမှတ်ေပးစနစ် ြဖင့် အမှတ်ေပး�ုိင်ပါမည်။ 
 
တရားဝင် SAT ေလ့ကျင့်ြခင်း | Khan Academy 

• ေကျာင်းသားများမှ စာရင်းတစ်ခု ဖွင့်ရန်လုိအပ်�ပီး ြဖည့်ဆည်းရန်လုိ အပ်ေသာ က�များအား အမှတ်အေပ� 
မူတည်၍ တစ်ဦးချင်းအတွက် သီးြခားလုပ်ေပးေသာ အ�ကံ�ပချက်များ ရ�ိှပါမည်။ 

• စာေမးပဲွ ေလ့ကျင့်ေမးခွန်း အြပည့်တစ်စံု၊ အားနည်းချက်အားသာချက် �ှာေဖွေပးသည့် �ဏ်စမ်းေမးခွန်းများ၊ 
ေနစ့ဥ်ေလ့ကျင့်ရန် ေမးခွန်းများ�ှင့် က�အလုိက် စာေမးပဲွအတွက် ြပင်ဆင်သည့်စာအုပ်စာတမ်းများ အား Khan 
Academy ၏ ဝက်ဘ်ဆုိက်ြဖစ်ေသာ- https://www.khanacademy.org/mission/sat တွင် 
အခမ့ဲရ�ိှ�ုိင်ပါသည်။ 

 
မိမိတ့ုိသည် ဝင်ေငွနည်းသည့် ေကျာင်းသားများအား စာအုပ်စာတမ်း များ�ိှေသာ သူများ�ှင့်ဆက်သွယ်ချတ်ိ ဆက်ေပးေသာ 
မိန်းကေလး �ှင့် ေယာက� ျားေလး ကလပ်များ�ှင့် ပူးေပါင်းထားပါသည်။  

 
က��်ု ပ်တ့ုိသည် သင့်ကေလး၏ပညာေရး တွင်ပါဝင်ပတ်သက် ေပးရန် သင်ကုိတုိက်တွန်းပါသည်။ 
သင့်အိမ်မှာသင့်ကေလးအတွက်သင်ကူညီေပး�ုိင်သည့်နည်းလမ်းများအတွက်သင့်ကေလး၏ဆရာမ�ှင့် ဆက်သွယ်ဖုိ့�ကိးစားရန် 
ေကျးဇူး�ပ�ပီး မေ�ှာင့်ေ�ှးပါ�ှင့်။   

 

          ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ ? 

 

          က��ုိပ်၏ကေလးသည် ရမှတ်များမည်က့ဲသုိ ့ရမည်နည်း။    

 

         ဤရမှတ်များအားမည်က့ဲသုိ့အသံုးချမည်နည်း။  

https://www.khanacademy.org/mission/sat


 
အေထာက်အကူ�ပမည့် အချက်အလက်များ ရ�ိှေစရန် အပါအဝင်- ေအာက်ပ http://standards.dpsk12.org/standards-
resources/ ဝက်ဘ်ဆုိက်သုိ ့သွားေရာက်�ကည့်��ရန် တုိက်တွန်း အပ်ပါသည် 
 

§ ေကျာင်းသားသင်�ကားေရးဆုိင်ရာ DPS မိဘလမ်း��န်များ  
§ နည်းပညာဆုိင်ရာမိဘလမ်း��န် 
§ အဂ� လိပ်စာေလ့လာသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်  
 

စိစစ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ အြခား သတင်းအချက်အလက် များလုိအပ်ပါက တာဝန်ခံမ� ၊ သုေတသန �ှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း ဆုိင်ရာ 
ဝက်ဘ်ဆုိက်- www.dpsare.com သုိ ့သွားေရာက် �ကည့်��ပါ 
 
အကယ်၍သင်တွင် အကဲြဖတ်ြခင်းအေ�ကာင်း ေမးခွန်းများ သုိ့မဟုတ် အေ�ကာင်းအရာ�ိှလ�င်၊ သင့်ကေလး၏ေကျာင်းကုိ 
တုိက်�ုိက်ဆက်သွယ်ပါ သုိ့မဟုတ် မိသားစု�ှင့် လ့ူအဖဲွအ့စည်းေစ့စပ်�ိှ��ိင်းေရးေထာက်ပ့ံေရးလုိင်းသုိ့ (720) 423-3054 ြဖင့် 
ေခ�ဆုိပါ။  

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://www.dpsare.com/

