
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

ေြမပံ 
စာသငခ်န်းအမည်

ေနရာ 
ေနရ့က ်

ပါဝငေ် ကး၊ 

သငေ်ထာက်က

ေ ကး 

ြပ လပ်မည့်ပံစ ံ

အသးံြပ မည့်

ဘာသာစကား 

(ဂျပန်ဘာသာ) 

ဆက်သယွရ်န်လပ်ိစာ အတန်း၏ရည်ရွယခ်ျက် ၊ ထးြခားချက် 

 

တိ ိမဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း

တဲခေရာဟဲေဆးတကသိလ် အိခဲ့ဘခေရာ campus ိခနး်မ 

(ဝငေ်ပါက်သည်အေနာက်ဘက် ိေြမေအာက်ပထမထပ်) 

(JRအိခဲ့ဘခေရာ့ဘတာအေ ဘက်ေပါက်မေြခကျငြ်ဖင့် ၁၂ မိနစ)် 

အပတ်စ အဂ ါေန ့  

၁၄ : ၀၀ မ ၁၆ : ၀၀ 
အခမဲ့ အဖွဲလိက်စာေလလ့ာြခင်း မည်သမဆိ 090-8030-2089 စဂိယမ စံ  

ဂျပနဘ်ာသာစကားတစ်ခတည်းသာမက ဂျပန ်

ယ ေကျးမကိပါ ေလလ့ာ ငိပ်ါသည်။ 

 

အခိဲ့ဘခေရာဂ့ျပန်ဘာသာစကားအတန်း 

တဲခေရာဟဲေဆးတကသိလ် အိခဲ့ဘခေရာ campus ိခနး်မ ၊ 

(  င့ ်အတတ) 

အပတ်စ ကာသပေတး

ေန ့၁၉ : ၀၀ မ ၂၁ : ၀၀ 
အခမဲ့ အဖွဲလိက်စာေလလ့ာြခင်း မည်သမဆိ 

ကိ တင်အေ ကာင်း ကားရနမ်လိ 

https://ins4t.jimdofree.com/ 

ဂျပနဘ်ာသာြဖင့ ်စကားေြပာဆိရင်း ယ ေကျးမ 

အေလ့အထကိ အြပနအ်လနသိ်နားလည်ေစရန၊် အဂ ါေန ့

(၁၉း၀၀-၂၀း၂၀)နာရ ီအထိ Zoom မ တဆင့ ်ြပ လပ်ပါသည်။ 

 

စေနေနဂ့ျပန်ဘာသာစကားကလပ် 

တိဘရပ်ကွက် ံး  

(JR အိးဆကဘတာ ေြမာက်ဘက်ေပါက်မ ေြခကျငြ်ဖင့် ၅ မိနစ်) 

အပတ်စ စေနေန ့  

၁၄ : ၀၀ မ ၁၆ : ၀၀ 
အခမဲ့ 

တစ်ဦးချင်းအလိက် 

(သိ)့အဖွဲလိက်စာေလလ့ာ

ြခင်း 

မည်သမဆိ 080-5429-8130 အိတိး စံ  

ကိယ် စ်သက်ရာအတနး်ကိ တက် ငိပ်ါသည်။ 

အိခဲ့ဘခေရာ့ဂျပနဘ်ာသာစကား ကလပ်၊ 

အဂ ါေနဂ့ျပနဘ်ာသာစကားကလပ် င့ပ်းေပါင်းထားပါသည်။ 

 
အဂါေနဂ့ျပန်ဘာသာစကားကလပ် 

တိဘရပ်ကွက် ံး ၊ (  င့ ်အတတ) 

အပတ်စ အဂ ါေန ့  

၁၉ : ၀၀ မ ၂၁ : ၀၀ 
အခမဲ့ 

တစ်ဦးချင်းအလိက် 

(သိ)့အဖွဲလိက်စာေလလ့ာ

ြခင်း 

မည်သမဆိ 
ကိ တင်အေ ကာင်း ကားရနမ်လိ 

http://nihongocircle.blogspot.com/ 

စကားေြပာေလက့ျင်ခ့နး်များလပ် ငိပ်ါသည်။အိခဲ့ဘခေရာ့ဂျ

ပနဘ်ာသာစကားကလပ်၊စေနေနဂ့ျပနဘ်ာသာစကားကလပ်

င့ပ်းေပါငး်ထားပါသည်။ 

 
မ့ဲဂျိ ိဂျပန်ဘာသာစကားကလပ် 

မဲ့ဂျိ ိ အမတ် ၂ ရပ်ကွက် ံးခနး်မ (JR မဲ့ဂျိ ိဘတာမ ေြခကျင ်ြဖင် ့၅ မိနစ)် 

အပတ်စ အဂ ါေန ့  

၁၄ : ၀၀ မ ၁၆ : ၀၀ 

ဝငေ် ကး ၁၀၀ ယနး်/ 

၁ ကိမ ်
တစ်ဦးချင်းအလိက် မည်သမဆိ 080-2345-1062 (ဆကအိ စံ) 

လိအပ်ချက် င့လ်ိက်၍ ကညီေထာက်ပံ့ေပး ပါသည်။ ၁ စ် 

လ င ်၂ ကိမ် event ပွဲ ိပါသည်။ 

 

ရစခ်ေရာဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း 

ရစ်ခေရာတကသိလ်  

(JR အိခဲ့ဘခေရာ့ဘတာ အေနာက်ဘက် ေပါက်မ ေြခကျငြ်ဖင် ့၇ မိနစ)် 

အပတ်စ  

တနလာ၊ ကာသပေတးေန ့ 

၁၈ : ၃၀ မ ၁၉ : ၃၀ 

အခမဲ့ အဖွဲလိက်စာေလလ့ာြခင်း 
ဂျပနစ်ာအဆင့ ်  

A မ C 

https://www.facebook.com/CICChiikirenkei  
rikkyo.jlc@gmail.com  

(ရစ်ခေရာတကသလ်ိမတညီေသာယ ေကျးမများ 

ဆက်သွယ်ြခငး်ဌာန  

တကသိလ်ေကျာင်းသားများကသင် ကားေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

စကားေြပာ င့သ်ဒါများပါ သငယ် ငိ ်မည် ြဖစ်သည်။ 

 

ဂခ းအငး်ဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း 

ဂခ းအင်း တကသိလ်  ( JR မဲ့ဂျိ ိဘတာမ ေြခကျငြ်ဖင် ့၃၀ စကန် ့၊ 

ဖခတိ ငး်ရထားလိင်း ဇိး ိဂယဘတာမ ေြခကျငြ်ဖင် ့၇ မိနစ)် 

အပတ်စ အဂ ါေန ့  

၁၅ : ၀၀ မ ၁၆ : ၀၀ 

(အချိနက်စိစ်ေဆးပါ) 

သငေ်ထာက်ကစရိ

တ်ယနး်၅၀၀/ 

ေ ဦွးရာသ ီ၁၀ ကိမ ်

(သိ)့ ေဆာင်းဦးရာသ ီ

၁၀ ကိမ် 

အားလံးတစ် ပိ င ်

နက်သငယ် ၊ အဖွဲ လိက် 

စာေလလ့ာ 

ဂျပနဘ်ာသာစ

ကား C အဆင် ့

https://ja-jp.facebook.com/gak.nihongokyoshitsu 
nihongo.gakushuin.uni@gmail.com 

(ဂခ းအင်း တကသိလ်ဂျပနဘ်ာသာစကားအတနး်) 

ဂျပနေ်ကျာင်းသားများြဖင်စ့ကားေြပာဆိ ငိပ်ါ သည်။ 

အတနး်ြပငပ်သိထ့ွက်သည့်အစီအစ ်များ လည်း ိပါသည်။ 

အွနလ်ိငး်ြဖင့်ြပ လပ်သည်လည်း ိပါသည်။ 

 

ဂခ းအငး် ဝခဝခတိ ိမဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း 

ဂခ းအင်း တကသိလ် ( -1 င့အ်တ) 

အပတ်စ စေနေန ့  

၁၀ : ၀၀ မ ၁၂ : ၃၀ 

(အချိနက်စိစ်ေဆးပါ) 

သငေ်ထာက်ကစရိ

တ် ယနး်၁၀၀၀/ 

၁၀ ကိမ် 

အားလံးတစ် ပိ င ်

နက်သငယ် 

ဂျပနစ်ာအဆင့ ်

အဆင် ့A, B 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp 
/global/cie/waku2nihongo.html 

03-5992-1024 (ဂခ းအငး် တကသလ်ိ ငိင်တံကာစငတ်ာ  
waku2.nihongo@gmail.com 

လံြခံ စိတ်ချရ ပီးသက်ေတာင်သ့က်သာြဖင်ေ့နထငိ် ငိရ်နမ်ြဖ

စ်မေနလိအပ်ေသာဂျပနဘ်ာသာစကားကိသငယ် ငိပ်ါသည်။ 

 

နိဟနွ်းေဂါ ့စားက  ခွန်းနခိျိဝ 

မိ ိငး်ကန ် တိငး်ေမး (JRအိခဲ့ဘခေရာဘတာမ ေြခကျငြ်ဖင် ့ ၁၅ မိနစ် 

တိကျိ မတ ိ  ခနမဲ့ေချာဘတာမ ေြခကျင်ြဖင် ့၁၀ မိနစ)် 

ပထမ၊ဒတိယ၊တတိယ

ေြမာက်အပတ်၏အဂ ါေန ့

၁၉ : ၀၀ မ ၂၀ : ၃၀ 

ဝငေ် ကး ၅၀၀ ယနး် 

/၁ လ 

တစ်ဦးချင်းအလိက် 

အဖွဲလိက်စာေလလ့ာြခင်း 
မည်သမဆိ 

03-3986-7186 (မိ ိင်းကန ်တိငး်ေမး)  ၉ : ၀၀ မ ၂၁ : ၀၀ 
miraikan_taimei@yahoo.co.jp 

ဂျပန် ငိင်၏ံလေနမပစံံ၊ လေ့ဘာင်အဖွဲအစည်း င့ ်

ရငး် းီက မ်းဝငလ်ာေစရန ်ဂျပနဘ်ာသာစကားကိ 

သငယ် ငိပ်ါသည်။ ေဆာငး်ဦးရာသီ၏ event များ င့ ်

မိတ်ဆက်ေပးြခင်းများ ြပ လပ်ေပးပါသည်။ 

တိ ိမရပ်ကကွ်ဂျပန်ဘာသာစကားသငယ်ေလ့လာမပတဝ်န်းကျငြ်ပေြမပံ 

၂၀၂၂ခ စ ်ဇန်နဝါရီလကန ်လက် ိအချနိ်  

1 ဂျပန်ဘာသာအတန်း တိ ိမရပ်ကွက် င့ ်အနးီအနားတွငေ်နထငိေ်သာ ဂျပနဘ်ာသာစကားသငယ်ချငသ်များအတွက် ဂျပနဘ်ာသာစကားအတနး်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကေလး င့အ်တတက်ေရာက်ချငသ်များသည ်တက်ေရာက်ချငသ်ည့်အတနး်အသးီသးီတွင ်စစံမ်းပါရန။်

စစံမ်းရန：် တိ ိမရပ်ကွက ်သင် ကားြခငး် င့ ်အားကစားဌာန  03-4566-2762 https://www.city.toshima.lg.jp/134/bunka/shogai/gakushu/003345.html 

ေနာက်ဆးံတည်းြဖတ်အပငိး် ဤေနရာမ 
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/ 

global/cie/post_3.html

(1)ဂျပနဘ်ာသာစကားအတနး်  

(2)တိ ိမရပက်ကွ်ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း န ်  

(3)ကေလးများစာေလလ့ာမအေထာကအ်ကြပ အတနး်  

＊ေနာက်ဆးံေပ သတငး်အချက်အလက်များအတွက်  

ေအာက်ပါလိပ်စာ အသီးသီးသိ ့ ဆက်သွယ်စစံမ်းပါရန။် 

ြပ လပ်သ : ဂခ းအငး်တကသလိ ် 
ပးေပါငး်ပါဝငသ် : ဂျပနဘ်ာသာကွနရ်ကတ်ိ ိမ 

＊「ဂျပနစ်ာအဆင့」် 

A. ေတာ်ေတာ်များများမရပါ။ 

B. တ်ဆက်ြခငး်စသည့်ေနစ့ သးံလွယ်ကသည့်စကားများေြပာ ငိသ်ည်။ 

C. ကိယ် င့န်းီစပသ်ည့်အေ ကာငး်အရာများကေိြပာ ငိသ်ည်။ 

D. စတိ်ဝငစ်ားေသာအေ ကာငး်အရာများ င့ပ်တ်သက်၍ေြပာ ငိသ်ည်။ 

E. မည်သည့်အေ ကာငး်အရာကိမဆေိြပာ ငိသ်ည်။ 

 လ ကးီ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ေြမ

ပံ 

စာသငခ်န်းအမည်

ေနရာ 
ေနရ့က ် အသးံြပ မည့်ဘာသာစကား (ဂျပန်ဘာသာ) ဆက်သယွရ်န်လပ်ိစာ အတန်း၏ရည်ရွယခ်ျက် ၊ ထးြခားချက် 

အခိဲ့ဘခေရာ ့WAKUWAKU စာကျက်ဝိငး် 

တိ ိမကေလးငယ ်WAKUWAKU ကွန်ရက်  

ြပည်သရ့ငြ်ပင ်အိခဲ့ဘခေရာ့（အိခဲ့ဘခေရာ့ ဘတာမ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၅ မိနစ်) 

၂၀၂၂ ခ စ် ေဆာငး်ဦး အထိ ြပ ြပငေ်ဆာက်လပ်ဆ ဲ

အပတ်စ  တနလာေန ့    

၁၅း၀၀ မ ၂၀း၀၀ 

မလတနး်ေကျာင်းသား/ အလယ်တနး်ေကျာငး်သာ/ 

အထက်တနး်ေကျာငး်သား 

（ဂျပနဘ်ာသာကညီေထာက်ပံ့မ ိ ၊ ဂျပနစ်ာအဆင့ ်

A လည်းပါဝင် ငိသ်ည်） 

https://toshimawakuwaku.com/ 
050-5526-1229 
info@toshimawakuwaku.com 

ကေလးငယ်၏ပညာသင် ကားမဆငိရ်ာကညီ

ေထာက်ပံ့ ံသာမက၊ ကည့် ေစာင်ေ့ ာက်ေပးမ

ည်သ့များလည်းထား ိပါသည်။ ငိင်ြံခား င့ ်

ပတ်သက်ဆက် ယ်ွေနသည့်ကေလးငယ်များလ

ည်းအများအြပားတက်ေရာက်လျက် ိပါ သည်။ 

Clover 

ခမိအိခဲ့ဘခေရာ့ အမတ် ၁ မိ တည်ေထာငေ်ရးစငတ်ာ (အိခဲ့ဘခေရာ့ ဘတာမ 

ေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၂ မိနစ်) 

အပတ်စ ဗဒဟးေန ့  

၁၆း၃၀ မ ၁၉း၀၀ 
မလတနး်ေကျာင်းသား/ အ 

လယ်တနး်ေကျာင်းသား/အထက်တနး်ေကျာင်းသား 

(ဂျပနဘ်ာသာစကား အဆင် ့C င့အ်ထက်) 

http://clovertoshima.wixsite.com/toshimaku-clover 
kodomo_clover@yahoo.co.jp 

080-3170-6436 နာကာမရာ့ စံ  

အထးသြဖင် ့ေကျာင်းဆက်တက်ြခင်းဆငိရ်ာ 

ကိစများတွင ်အထးဂ တစကိ် ကပ်မတ် 

သင် ကားေပးပါသည်။ 

ကေလးများ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ သငယ် 

ေလလ့ာ ငိ်သည်ေ့နရာ ြဖစ်ပါသည်။ 

Clover Houyuu 

ဟိဂ ိအိခဲ့ဘခေရာ့ အမတ် ၂ ခနး်မ (ဟွနး်ယးရငြ်ပငက်ျယ်အတွငး်)  

(အိခဲ့ဘခေရာ့ ဘတာမ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၂ မိနစ၊် တိဒနဲး် အရခဝ လိငး် (မခအိ ဟရ)) 

အပတ်စ ကာသပေတး

ေန ့  ၁၇း၃၀ ၁၉း၀၀ 

ေဆး ိပရိအန်း ကျ င ်

 မဲ့ဂျိ ိ ေဆးခိးကငိး် (JR မဲ့ဂျိ ိဘတာမ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၅ မိနစ်) 

အပတ်စ  တနဂေ ေွန ့ 

၁၃း၃၀ မ ၁၅း၃၀ 

မလတနး်ေကျာင်းသား/အလယ်တနး်ေကျာင်းသား 

(ဂျပနဘ်ာသာစကား အဆင် ့C င့အ်ထက်） 

http://www.mejiroseikokai.com 
schigeo_tanaka@optimum-c.com တနက စံ  

090‒4297‒5170 ၉:၀၀～၁၇:၀၀  

ေဟာခနး်ကျယ် ကီးတွငြ်ပ လပ်မည်ြဖစ် ပီး 

စာသင် ကားြခငး်အြပင ်ကစားစရာဂိမ်းများက ိ

လည်း ထည်သွ့ငး်ထားပါသည်။ 

တခဲ့ေနာ့ကိ ကလပ် 

တကမဆရပ်ကကွ်ြပည်သစ့ေဝးခနး်မ (ြပည်သက့ွငး်ြပင ်တကမဆရပ်ကွက်အတွငး်) 

( ယးရခေချာလငိး် ခနမဲေချာဘတာမ ေြခကျငြ်ဖင် ့၈မိနစ)် 

အပတ်စ အဂ ါေန ့  

၁၇း၀၀ မ ၁၉း၀၀ 

တကမဆ၊ ဆနး်ငါဝ့၊ ခနမဲေချာေဒသ မလတနး် 

ေကျာငး်ကေလးငယ်များ (ဂျပနဘ်ာသာစကား 

အဆင် ့B င့်အထက်) 

090‒8725‒1030 short mail ြဖင့ေ်ပးပိပ့ါရန်  

03-3973-0032 ၉:၀၀～၁၇:၀၀  

takamatsu_01@a.toshima.ne.jp 

ကေလး၏အေြခအေန င်သ့ငယ်တတ်ေြမာက်မ

အေနအထားေပ မတည်ကာ စာကျက်ြခင်း 

အေလ့အကျင်ြ့ဖစ်ေစရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

ကျ းလစစ်ာကျက်ဝငိး် 

ခိခခအိ အနး် စေဝးခနး်မ င်အ့နးီတဝိက ် 

(တိဒနး်အရခဝလငိး် ကိး ငး်ဇက ဘတာမ ေြခကျငြ်ဖင် ့၂မိနစ်) 

တစ်လလ င ်တစ် ကိမ ်

မလတနး်ေကျာင်းသား/ အလယ်တနး်ေကျာငး်သား 

(ဂျပနဘ်ာသာစကား B အဆင် ့၊ 

ဂျပနဘ်ာသာ င်ပ့တ်သက်၍ေဆွးေ းွရနလ်ိအပ)် 

csw_nishisugamo@t.toshima.ne.jp  
03-6845-0148 (၉:၀၀ ၁၇:၀၀)  

ေဒသခံေကျာင်းသားများေစတနာ့ဝနထ်မ်းများ င့်

အတ ယ ေကျးမဖလယ်ကာ သငယ် 

ေလလ့ာ ငိေ်သာေနရာ ြဖစ်ပါသည်။ 

nobitek 

မိ ိငး်ကနး် ဒငိး်ေမး  

(JRအိခဲ့ဘခေရာ့ဘတာ အေနာက်ဘက်ေပါက်မ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၅ မိနစ်) 

ဒတိယအပတ် တနဂေ ေွန ့ 

၁၂း၃၀ မ  ၁၆း၂၀ 

မလတနး်ေကျာင်းသား 

အလယ်တနး်ေကျာင်းသားအထက်တနး်ေကျာငး်

သား 

(ဂျပနဘ်ာသာစကား အဆင် ့B င့်အထက်၊ 

ဂျပနဘ်ာသာအကအညီ ိ) 

https://slc-lab.amebaownd.com/ 
https://www.facebook.com/slcjp/ 

slcnobinobi@gmail.com ဟဘေနာ့ စံ  

ငယ်ရွယ်ေသာ တကသိလ်ေကျာင်းသား 

ဆရာများက သင် ကားပိခ့ျပါမည်။ 

အလပ် ံေဆွးေ းွပွဲ ေလလ့ာေရးလပ် ားမများ 

လည်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

nobitek 

တိငး်ေ ာတကသလိ် (တိ ီးမားရပ်ကကွ် နိ ိဆဂမိ ့ ၃-၂၀-၁)  

(တိေအးမိတလငိး် နိ ိဆဂမိဘ့တာမ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၂ မိနစ)် 

တတိယအပတ် 

စေနေန ့ ၁၂း၃၀ မ ၁၆း၂၀ 

 

3 ကေလးငယစ်ာသင် ကားမဆငိရ်ာ အေထာက်အကြပ အတန်း အေြခခံအားြဖင် ့ဂျပနဘ်ာသာစကားြဖင်ေ့ကျာငး်ြပဌာနး်စာအပ်များေလလ့ာရာတငွ ်ေထာက်ပ့ံကညီေပးပါသည်။ 

အေသးစိတက်ိေအာက်ပါအတနး်အသးီသးီကိ ကည်ပ့ါ။  

2 တိ ိမရပ်ကကွ်၏ဂျပန်ဘာသာစကားဆငိရ်ာ လမ်း န ် အစးိရမလတနး်ေကျာငး် င့ ်အလယ်တနး်တက်ေရာက်မည်သ့၊ ဝငခ်ွင့က်ျ ပီးေနာက ်ဂျပနဘ်ာသာစကားစွမ်းရည ်

မလံေလာက်ေသးဟထငသ်ည့်ကေလးများ၊ ေကျာငး်သားများအတွက်ရည်ရွယ်၍ ဂျပနဘ်ာသာစကား င့ဂ်ျပနယ် ေကျးမဓေလထ့ံးစံများက ိလမ်း နေ်ပးေနပါသည်။  

   ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း နအ်တနး်(ပညာေရး စငတ်ာ)     ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း နအ်တနး်(ဟးိေဆး မလတနး်ေကျာငး်)     ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း နအ်တနး်(အိခ့ဲဘခေရာ မလတနး်ေကျာငး်) 

စစံမ်းရန：် တိ ိမရပ်ကွက်ပညာေရးေကာ်မတီေကျာငး်သားေရးရာဌာန  03-3981-1174 

ေနာက်ဆးံတည်းြဖတ်အပငိး် ဤေနရာမ 
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/ 

global/cie/post_3.html

 ကေလး

(1)ဂျပနဘ်ာသာစကားအတနး်  

(2)တိ ိမရပက်ကွ်ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း န ်  

(3)ကေလးများစာေလလ့ာမအေထာကအ်ကြပ အတနး်  

＊ေနာက်ဆးံေပ သတငး်အချက်အလက်များအတွက်  

ေအာက်ပါလိပ်စာ အသီးသီးသိ ့ ဆက်သွယ်စစံမ်းပါရန။် 

ြပ လပ်သ : ဂခ းအငး်တကသလိ ်ပးေပါငး်ပါဝငသ် : ဂျပနဘ်ာသာကွနရ်က်တိ ိမ 

＊「ဂျပနစ်ာအဆင့」် 

A. ေတာ်ေတာ်များများမရပါ။ 

B. တ်ဆက်ြခငး်စသည့်ေနစ့ သးံလွယ်ကသည့်စကားများေြပာ ငိသ်ည်။ 

C. ကိယ် င့န်းီစပသ်ည့်အေ ကာငး်အရာများကေိြပာ ငိသ်ည်။ 

D. စတိ်ဝငစ်ားေသာအေ ကာငး်အရာများ င့ပ်တ်သက်၍ေြပာ ငိသ်ည်။ 

E. မည်သည့်အေ ကာငး်အရာကိမဆေိြပာ ငိသ်ည်။ 


