
 

 
 
 
 
 
 
 

SAT စာေမးပဲွသည် ေကာ်လုိရာဒုိြပည်နယ်မှ တစ်ဆယ့်တစ်တန်းေကျာင်းသားများအားလံုး ေြဖဆုိရေသာ ေကာလိပ် 
ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွြဖစ်ပါသည်။ SAT အား ေကာလိပ်�ှင့် တက�သုိလ်အများစုမှ ဝင်ခွင့်စိစစ်ရန် �ှင့် တက�သုိလ်�ှင့် အြခားအဖဲွအ့စည်းများမှ 
ပညာသင် ဆုချးီြမ� င့်ရန် အခွင့်အေရးအတွက် ေကျာင်းသားများ�ှာေဖွြခင်းတွင် အသံုး�ပပါသည်။ SAT သည်ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ 
ပညာေရးတုိးတက်မ�ကုိ ၁၁ တန်း တေလ�ာက်�ှင့် ေကာလိပ်တက်ေရာက်ရန်�ှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေရာက်ရန် အဆင်သင့်ြဖစ်မ�ကုိ 
စိစစ်�ုိင်သည့် အဓိက အစိတ်အပုိင်းြဖစ်ပါသည်။  
 
ယခင်�ှစ်များတွင်၊ DPS ေကျာင်းသားများသည် ACT စာေမးပဲွကုိ တစ်ဆယ့်တစ်တန်းတွင် ေြဖဆုိခ့ဲ�ပီး ယခု အချနိ်တွင် SAT 
ေြဖဆုိပါေတာ့မည်။ ၂၀၁၅ ခု�ှစ် ေမလတွင်၊ ြပည်နယ်အစုိးရမှ ေကာ်လုိရာဒုိ�ိှ ေဒသေကျာင်းများအားလံုးမှ ဆယ်တန်း�ှင့် 
တစ်ဆယ့်တစ်တန်းတွင် ေကာလိပ် �ှင့် လုပ်ငန်းခွင် အတွက် အဆင်သင့်ြဖစ်မ�အားတုိင်းတာရန် စာေမးပဲွစိစစ်ရမည် ဟူေသာ 
ဥပေဒတစ်ခု ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ မိမိတ့ုိ လူမ�ဝန်းကျင်မှ များစွာေသာ တုန့ြ်ပန်မ�များရ�ိှ�ပီးေသာအခါ၊ PSAT ၁၀ ကုိ ဆယ်တန်း 
အတွက်�ှင့် SAT ကုိ တစ်ဆယ့်တစ်တန်းအတွက် ေကာ်လုိရာဒုိတွင် စတင်သံုး�ပေန�ပီ ြဖစ်သည်။ ၃-၉တန်းတွင် 
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 

 
SAT အား မ�ကာေသးမီက ြပန်လည်ပံုစံသစ်ေရးဆဲွထား�ပီး ကုိလုိရာဒုိပညာရပ်ဆုိင်ရာစံ��န်းများ�ှင့် ကုိက်ညီေစရန် 
ချနိ်�ိှထားပါသည်။  ထုိစာေမးပဲွသည် ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ စာဖတ်��ြခင်း၊ စာေရးသားြခင်း�ှင့် သခ� ျာ�ှင့် ေကာလိပ်�ှင့် လုပ်ငန်းခွင် 
အသင့်ြဖစ်ေနမ�အား တုိင်းတာရန်အတွက် တုိင်းတာပါသည်။ ထုိစာေမးပဲွသည် စာဖတ်��ြခင်း �ှင့် စာသားများ အကဲြဖတ်ြခင်း 
အပါအဝင်၊ ေဝဖန်ပုိင်းြခား၍ စဥ်းစာဆင်ြခင်�ုိင်စွမ်းအေပ� အသားေပးထားပါသည်။ ဆရာများအေနြဖင့် ယင်းတ့ုိ၏ သင်�ုိး��န်းတမ်း 
�ှင့် သင်�ကားမ�တ့ုိကုိ ေကျာင်းသားများ CMAS တွင်သာမက SAT �ှင့် PSAT တ့ုိတွင်ပါ ေအာင်ြမင်မ� ရ�ိှေစရန်အတွင် ပညာေရး 
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မီှေစရန် ချနိ်�ိှထားပါသည်။  

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 SAT လမ်း��န်တစ်ခု 

 

          SAT ဆုိသည်မှာ အဘယ်နည်း။   



 
 
 
 
 
SAT အား ၂၀၁၇ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၁၁ ရက်တွင်၊ စာ�ွက်/ ခဲတံကုိ အသံုး�ပ၍ စတင်စစ်ေဆး သွားပါမည်။ ထုိစာေမးပဲွသည် ၃ နာရီ 
ဝန်းကျင် �ကာြမင့်မည်ြဖစ်�ပီး ဆ���ိှလ�င် မိနစ် ၅၀ စာ စာစီစာကံုးတပုဒ် ေြဖဆုိရမည်။  
 
မေြဖရန်ေ�ွးချယ်�ုိင်ေသာ စာစီစာကံုးအား ေကာလိပ်�ှင့် တက�သုိလ်တုိင်းမှ မလုိအပ်ေသာ်ြငား၊ အချ ိုေ့သာ ေကျာင်းများအတွက်ေတာ့ 
လုိအပ်�ုိင်ပါသည်။ ေကျာင်းသားများ�ှင့် မိသားစုများအေနြဖင့် မိမိတ့ုိတက်ေရာက်လုိေသာ တက�သုိလ်မှ စာစီစာကံုး ေြဖဆုိရန် 
လုိအပ်ချက်�ိှမ�ိှကုိ စူးစမ်းေလ့လာ �ကရန် တုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ေကျာင်းသားများအေနြဖင့် စာစီစာကံုး ေြဖဆုိြခင်းအားြဖင့် 
ေအာက်ပါ အကျ ိုးများ ရ�ိှ�ုိင်ပါသည်-  

• ေကျာင်းသား၏ ေကာလိပ်ေလ�ာက်ထားမ�အတွက် အားြဖည့်ေပး�ုိင်ပါသည်။ 
• ေကျာင်းသား၏ စာေရးသားြခင်းက�မ်းကျင်မှကုိ နားလည်�ုိင်ရန် အေထာက်အကူ�ပပါသည်။ 

 
 
 
 
 
ေကျာင်းသားများမှ အမှတ် ၄၀၀ �ှင့် ၁၆၀၀ အတွင်းရ�ိှပါမည်။ ထုိ အမှတ်သည် ေကျာင်းသား၏ သခ� ျာဘာသာဆုိင်ရာတုိးတက်မ� �ှင့် 
စာဖတ်��ြခင်း�ှင့် စာေရးသားြခင်းတွင ရ�ိှသည့် စုစုေပါင်း အမှတ်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းသား၏ SAT ရမှတ်အား ေကျာင်းသား၏ 
အထက်တန်း မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပပါမည်။  

 
 
 
 

 
 
 
 

ထုိရမှတ်များကုိ တစ်�ုိင်ငံလံုး�ိှ ေကာလိပ်များ�ှင့် တက�သုိလ်များမှ ဝင်ခွင့် အတွက်�ှင့် ပညာသင်ဆုချးီြမ� င့်ရန်အတွက် 
အသံုး�ပတတ်�ကပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 
 

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။ 
 

 

          ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ ? 

 

          က��ုိပ်၏ကေလးသည် ရမှတ်များမည်က့ဲသုိ ့ရမည်နည်း။    

 

          က��ုိပ်၏ကေလးသည် မည်သည့်အချိန်တွင် စာေမးပဲွေြဖဆုိရမည်နည်း။   

 

 

         ဤရမှတ်များအားမည်က့ဲသုိ့အသံုးချမည်နည်း။  



တရားဝင် SAT ေလ့ကျင့်ြခင်း | Khan Academy 
• ေကျာင်းသားများမှ စာရင်းတစ်ခု ဖွင့်ရန်လုိအပ်�ပီး ြဖည့်ဆည်းရန်လုိ အပ်ေသာ က�များအား PSAT �ှင့် SAT 

ရမှတ်အေပ� 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။ 

 
မိမိတ့ုိတွင် ေယာက� ျားေလးများ�ှင့် မိန်းကေလးများ အဖဲွ�ှ့င့် ပူးေပါင်း၍ ဝင်ေငွနည်းသည့် ေကျာင်းသားများအတွက် အွန်လုိင်းမှ SAT 
�ှင့် PSAT ရင်းြမစ်များ�ိှပါသည်။ 
 
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 
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