မြန်ြ ာ့ English စက ားပမ

Group

မြန်ြာလို ဘာသာမြန်ဆိုကြည်ြါ။ ပြြီးရင် ြယ
ို ်ဘာသာြို သူငယ်ချင်ဆိုတာ ဘယ်လို သူလဲ ဆတ
ို ာြို
ဝါြျရရြီးကြညြ
် ါခင်ဗျာ။
A friend is someone who understands your past,
believes in your future, and accepts you just the way you are.
………………….||……………….

Unit 1
Vacabulary Practice
ဝါြျတည်ရဆာြ်ြူနဲ ရဝါဟာရြျာြီး ဒြှရလြျငရ
် ြါသည်။
Feel (linking verb) = ခံစ ားရသည်။ Feeling (Gerund) = ခံစ ားြူ
I wish, my feeling has an off switch.(ဘာသာမြန်ကြည်ြါ)
I feel + Adjective. Angry = စတ်ဆိုြီးရသာ
Happy = ရြျာ်ရွှငရ
် သာ tired = ြင်ြန်ြီးရသာ warm = ရ ြီးရ

ြီးရသာ ြိုယ်ဘာသာြို

ဝါြျတခိုတည်ရဆာြ်ကြည်ြါခင်ဗျာ
Turn off = ြတ်သည်

Switch = ခလိုြ် Off switch = ြြီးြတ်ခလိုြ်

The off switch is not there in my feeling.
Feeling doesn't have an off switch.
I don't know how to turn off my feeling.

………………….||……………….
Drive, Go, Get + Adjective
ဒရဝါဟာရြျာြီးြို အလာြီးတူ ဝါြျ တခိုရလာြ် ရရြီးကြည်ြါ။
I am crazy about her.
She will go crazy.
I will get crazy.
He drives me crazy.
I won't go hungry tonight.
Can I get your number?

………………….||……………….

Unit 2
Lesson 1 - Do = လ ား? Will = ြလ ား? ဒီြ ပလာ့လ ကျ ါစ ာ့
သင်ခန်ြီးစာတစ် ြို ဒြှာ ရလလာကြြါစို။ ြိုသတဲ ရဝါဟာရြို အသိုြီးချပြြီး I ြျရနာ် Me ြျရနာ်ြို You သင် You
သငြ
် ို စသမြင် အသိုြီးမြြုပြြီးရလလာြါခင်ဗျာ

ဉြြာ
I give you. ြျရနာ်သငြ
် ိုရြြီးတယ်။ Do you give me? ခင်ဗျာ ြျရနာ်ြရြြီးလာြီး?
Do, Does = လ ား? Will = ြလ ား? English မြန်ြ ပရားပ ီား ပလာ့ကျငာ့် ါ

………………….||……………….

Do, Does = လာြီး? Will = ြလာြီး? ြို ြိုယ်ဘာသာြို English မြန်ရရြီးပြြီး ရလြျငက် ြညြ
် ါ။ သင်ခန်ြီးစာ တစ်နဲ
ြတ်သြ်သာြိုသာ ဝှင်ြီးရလလာြါခင်ဗျာ

………………….||……………….

1)"You are an ex-Burmese!" said the Burmese Embassy to the others who are Burmese origin.
2) I don't know how people take these words.
3) Burmese have a say "You can avoid talking to anyone you don't want to talk to, but you can't deny
the bloodline."
4) A Burmese is a Burmese is a Burmese.
မြန်ြာလို မြန်တတ်တဲ စာတန် ြို မြန် ရြြီးကြည်ြါခင်ဗျာ။

………………….||……………….

Reading and translation နဲ ရဝါဟာရရတရလလာကြြါစ။ို အသ

ြ်ပြြီးလိုြြ
် တ်ကြည်ြါ။

ရနာြ်ြိုယ်ဘာသာြို ဘာသာသငရ
် လ ာ်သလို မြန်ကြညြ
် ါ။ အချန်ရတဲအခါြှာ ြျရနာ် ြတ်မြရြြီးြါြယ်။
စတ်ရနစတ်

ာြီးရြာင်ြီးရြိုအတြ် အကြဉာဏ်နဲ

မြန်ြာလိုမြန် မြန်ြာလိုရရြီး English လိုမြန်ပြြီး
Unicode fonts.

င်မြင်ချြ်ြိုလဲ မြစ် င
ို ရ
် င်တတ် င
ို သ
် ရလာြ် English လိုရရြီး

င်မြင်ချြ်ရတြို ရဆြီးရ ြီးရြြီးရစလိုြါတယ်။ Myanmar

Positive thinking is all about focusing on what you want, not on what you don’t want.
စတ်ပနစတ်ထ ားပက င်ား ရဖဆ
ာ့ တ ဟ ြြလချင် မဖစ်ချင်တာ့ အပ က င်ားအရ က အ ားရံစက်ရြ မဖစ်ပ ီား ြလချင်
ြမဖစ်ချင်တ ပတွေက အ ားရံလံဝ ြစက်ြဖလ
ာ့ ါတယ်။
The mistake a lot of people make is to talk about their problems and frustrations over and over again.
လူအြျာြီးစို အြှာြီးလြ
ို ်တတ်တဲ အရာဟာ ြယ
ို ်မြသနာရတနဲ ြတ်ကြြ်တအရာ
ဲ
ရတြိုသာ ြ်ခဲသလဲလဲ
ရမြာရနတတ်တာရတြဲမြစ်တယ်။
Instead of focusing on the end result and all the delicious things they want to have and achieve in their
lives, they give all their energy and attention to what they don’t want.
ြိုယ်ဘဝြို ရြာင်ြီးရြာင်ြီးြန်မြစ်ရအာင်အရမြရြြီး င
ို တ
် အရာ
ဲ
ြိုယ်ဘဝြှာ မြစ်ချင်ရနတဲအရာ
ြိုယ်ဘဝြှာရအာင်မြင်လတ
ို ဲ အရာ အဲတာအာြီးလိုြီးြို စြ်ြီးရဆာင်ြီးရြြီးြဲ အရမြြီးြို ရြို အာြီးရို စစ
ူ ိုြ်ြအစာြီး
ဲ
ြိုယ်ြမြစ်ချင်တာရတ ြြ
ို ဲ အာြီးရို စစ
ူ ိုြ်ြူ ရြြီးတတ်ကြြါတယ်။
Therefore, they create more of what they focus on – problems and headaches.
အဲဒရတာြာ, ြိုယ်အာြီးရို ရြြီး ာြီးတအရာရတ
ဲ
ြ အရြာင်ြီး ည်ရြေါ်လာပြြီး မြဿနာနဲ ရခါင်ြီးရူြ်ြူရတြို
ရရှရစြါတယ်။
If you want to develop a positive mindset, you have to train your mind to stay away from that which
bothers you and focus onto that which you love and want to have happened in your life.
အြယ်၍ ြိုယ်ြယ
ို ်ြို စတ်ရနစတ် ာြီးရြာင်ြီး ရရအာင်တည်ရဆာြ်လတ
ို ယ်ဆိုရင်ရတာ, ြိုယ်ဉြီးရ ာှ ြ်ြို
ြိုရလြျငြ
် ျြုရ

ာင်ရြြီးရြှာြ ြယ
ို ်ြို အရ ာှ ြ်ယှြ်ရြြီးတဲ အရာရတြရန ရဝြီးရဝြီးရလြီးရနပြြီး ြိုယ်ဘဝြှာ

လိုချင် မြစ်ချင် ချစ်မြတ် ြီးူ ပြြီး ရရှလိုတဲ အရာရတြိုဘဲ အာြီးရို စူြူရြြီးရြှာမြစ်ြါတယ်။
In doing so, not only will you create a healthier mind, but also a happier life.
အဲလိုလိုြ်ချင်အာြီးမြင် ြျရနာ်တတရတ
ို
ြာ စတ် ာြီးရြာင်ြီးြန်မြစ်ြြ
ူ ို ရရို တင်ြြဘဲ ရြျာ်ရွှငတ
် ဲဘဝြိုြါ ရရှ
တည်ရဆာြ် င
ို ြ
် ှာမြစ်ြါတယ်။
………………….||……………….
တရယာြ်ြ ရြြီးလာြါတယ်။ ရြြီးခန်ြ
ဆရာရြြီးခန်ြီးလိုြ်ပြရြြီးတအခါ
ဲ
am,is,are နဲ do ြိုဘယ်လအရနအ
ို

ာြီးရတြှာ ြိုငြီး် မခာြီးပြရြြီးသငြ
် ါလဲ

တစ်ခါတစ်ရ am,is,are နဲရြြီးရြဲရနရာြှာ do နဲရြြီး doနဲရြြီးရြဲရနရာြှာ am,is,are နဲရနရာြှာြီးရြြီးြရနလိုြါ
ြူညြါအိုြီးဆရာ
အရမြြ
English ရဝါဟာရ တခိုမခင်ြီးစြှတတ
် ဲအခါြှာ ရလြီးြျြုြီးခဲခါြှတ်ြိုအရရြီးကြြီးြါတယ် အခိုရြြီးလာတဲရြြီးခန်ြီးအတြ်
သိုြီးြျြုြီးြို ြိုငြီး် ရအာင်ြျြ်ြါ။ အြည်နြည် Noun, ဉြြာ Student=ရြျာင်ြီးသာြီး, Country = င
ို င
် ,
ြိုရြာင်ရြာင်,invitation= ြတ်စာ။ adjective, Beautiful = လှြရသာ, Angry = ရဒါသ

ြ်ရသာ, Hungry =

ြိုြ်ဆာရသာ Verb; Eat =စာြီးသည်, go = သာြီးသည် come = လာသည်။ အဲခါြျရတာ eat = စာြီးသည် လာသည်
သာြီးသည် တြ
ို ို Do Does နဲရြြီးရြါတယ်။ Do you eat? Does he eat? Do you go? Does he go? စတ်ညစ
် ်ရသာ,

ဗိုြ်ဆာရသာ နဲ အြည်နြ ရတြို Am, Is, Are ြိုသိုြီးရြါတယ်။ Are you hungry? Are you a student? Is he a
Burmese? Is he Ko Maung Maung? Myanmar is a country.
ရရြီးကြြီးဆိုြီးသတ

ာြီးရြှာြ English Dictionary ြှာ ရဝါဟာရြြို ြှတတ
် ဲအခါြှာ Verb ဆိုရင် သည်နဆ
ဲ ိုြီးြါ၊

Adjective ဆိုရင် ရသာ နဲဆိုြီးပြြီးြှတြ
် ါ။ Noun = ဆိုရင် အြည်နြ လိုြှတ်

ာြီးရင် ရြါြ ရြြီးတဲအရြြီးအတြ်

အရမြြို သသသာသာြြှာြီးရတာြဲ Do, Does နဲရြြီးရြှာလာ Am is are နဲရြြီးရြှာလာြို
သဲသဲြဲြဲသြှာမြစ်ြါတယ်။

………………….||……………….
ရြြီးလာတဲရြြီးခန်ြီးြ
ရြျြီးဇူြီးြါဆရာ...ဆရာ..တြည် အရမခခဝါြျတည်ရဆာြ်အရကြာင်ြီးရလြီး
သချင်လိုြါခင်ဗျာြီး...တြည်...S+V+IO+DO+Complement ရတ ြခဲမခာြီးတတ်..ဝါြျ ြြတ
ဲွဲ့ တ်လြါဆရာ..
ို
အရမြြ.....
မြန်ြာလို ြိုယ်ဘာသာြို ဝါြျတည်ရဆာြ်ြူြို အရင်စဉြီးစာြီးတတ်ြိုလိုြါတယ်။
ဥြြာ ြိုရြာင်ြ ြဝါြို အရူ ြီးြ လိုရခေါ်ြါတယ်။
Ko Mg calls Ma Wa crazy. S+V+O+Ocomplement.
Ko Mg = Subject, Call=Verb, Ma Wa = Object, Crazy = Object Complement.
မြည်သူရတြ ဉြီးဝင်မြငြ
် ို မြန်ြာ င
ို င
် ရဲ သြမနတ
် အမြစ်ရရြီးချယ်တင်ရမြာြ်လိုြတ
် ယ်။
The people elected U Win Myint president of Burma. S+V+O+Object Complement.
ခင်ဗျာြိုြျရနာ်စတ်ဝင်ြီးစာြီးြိုရြာင်ြီးတဲ ြစစညတ
် ခိုခိုရြြီးြယ်။
I will give you somehing interesting. S+V+IO+DO+ DO Complement.
အင်္ဂလြ်စာတန်ြီးရတြို ြတ်တဲအခါြှာ ြဲမြာစာ လိုြ်ကြညြ
် ိုြဲလိုြါတယ်။ အင်္ဂလြ်လူြျြုြီးအြျာြီးစိုြ
အဲအရခေါ်ရဝါြို လိုြီးဝြသြါ။ မြန်ြာရတနဲလဲတူြါတယ် မြန်ြာအြျာြီးစိုြ ဒဒဒါဆတ
ို ာ ဘာြှနြ
် သတဲလိုြါြဲ။
အဓြြရတာ

င်မြင်ချြ်တို သူတြါြို တခိုခိုမြစ်ရစတာတို ရဝါဟာရရတနဲသြ်ဆိုငြ
် ါတယ်။

Find, consider, make, call,make, get, drive, name စတဲရဝါဟာရရတြ object complement ြိုမြစ်ရစြါတယ်။
I find you attractive.
I consider you my best friend.
She called me silly.
Please don't make him angry.
I named my dog Min Dar.
Your action drives me nuts.

………………….||……………….
Noun လည်မြစ် Verb လည် မြစ်တဲတချြုွဲ့အသိုြီးဝင် ရဝါဟာရရတြို
မြန်ြာလိုရသမခာလိုြြ
် ှတ်တတ်ရင် Noun လာြီး Verb လာြီးဆိုတာ ခဲမခာြီး င
ို ပ် ြြီး စြာြီးရမြာနဲ
စာရရြီးတဲအခါအရ

ာြ်ြူမြြုြါတယ်။ Words That Are Both Nouns And Verbs

Rain = ြိုြီးရာသည် (verb) , ြိုြီးရရြီး , ြိုြီးရာြီးသန်ြီးြူ (Noun)
It rains a lot in Maw Shwe Myaing. ရြာ်ရရွှပြြုင်ြှာ ြိုြီးအရြ်ြီးရာြီးသည်။
Maw Shwe Myaing gets a lot of rain. (Noun) ရြာ်ရရွှပြြုင် ြ ြိုြီးရရြီး ရတာ်ရလြီးရာြီးသန်ြီးြူြို ရတယ်။
အဲရတာ Noun မြစ်လာြီး Verb မြစ်လာြီးဆတ
ို ာ ရအာြ်ဝါြျြှာ ရှာရြြီးြါ။
Talk = စြာြီးရမြာသည် (Verb)။ စြာြီးရမြာမခင်ြီး(Noun)
I would like to have a talk with you. ခင်ဗျာနဲြျရနာ် စြာြီးတချြ်ရလာြ်ရမြာလိုြါတယ်။
Can I talk to you? ခင်ဗျာြို ြျရနာ် စြာြီးရမြာလိုရြလာြီး?
Answer = ရမြရြြီးသည် (Verb)။ အရမြ (noun)
Answer my questions please. ြျရနာ်ရဲ ရြြီးခန်ြီးရတြို ရမြရြြီးြါခင်ဗျာ။
Please give me an answer. ြျရနာြ
် ို အရမြရြြီးြါခင်ဗျာ။
Blame = မြစ်တင်ရမြာဆိုသည်။ (Verb), မြစ်တင်မခင်ြီး (Noun)
Blame me if you like; it wasn't my falut. ြျရနာြ
် ို ခင်ဗျာ အြစ်တင်ချင်သြဆိုလဲ တင်လိုြြ
် ါ, အဲတာြ
ြျရနာ်ရဲ အြှာြီးရတာြဟိုတ်ြါ။
Why do you want to put the blame on someone? သူတြါ တရယာြ်ြို ဘာရကြာငအ
် ြစ်ရတ ြိုချ
ချင်ရြါတသလဲ?
Call = ြိုနြီး် ရခေါ်သည် (Verb), ြိုနြီး် ရခါမခင်ြီး (Noun)
Give me a call when you have time. ခင်ဗျာအချန်ရတဲအခါ ြိုနြီး် တချြ်ရလာြ် ြျရနာစ
် ြို

ိုြီးရြြီးြါ။

Call me when you have time. ခင်ဗျာအချန်ရတဲအခါ ြျရနာ်ြိုြိုနြီး် ရခေါ်လာြါ။
Cost = ြိုနြ
် ျရစသည် (Verb), စရတ်ြိုနက် ြြူ (noun)
It doesn't cost me so much. ြျရနာ်ြို သတ်ြြိုန် ရစြါဘူြီး။
The cost is so high. ြိုနြ
် ျစရတ် ြ ကြြီးလှြါတယ်။
ဒရဝါဟာရရတအသိုြီးမြြုပြြီး ြိုဘာသာြို အ
ဝါြျတည်ရဆာြ်ကြည်ြါခင်ဗျ

ြ်ြာှ ရရြီးမြ

ာြီးသလို Noun လိုအသိုြီးမြြု Verb လိုအသိုြီးမြြုပြြီး

End, Hope, Kiss, Love, Hug
………………….||……………….
ဒဝါြျရလြီးရတြို မြန်ြာလိုမြန်ပြြီး ဘယ်လိုြာမခာြီးြူရှသလဲဆိုတာ ဝှင်ြီးရဆြီးရ ြီးရြြီးြါ။
I am at the airport.
I've just arrived at the airport.
I've just reached the airport.
I've just got to the airport.
My car is in Mandalay.
I have a car in Mandalay.
I will get a car in Mandalay.
………………….||……………….
ရနစဉသိုြီး ဝါြျတည်ရဆာြ်ြူနရင်
ဲ ြီး ြီးှ ရစချင်လိုြါ။ အသိုြီးြျာြီးဆိုြီးရဝါဟာ ရ get နဲဝါြျတည်ရဆာြ်
မြန်ြာလိုမြန်ကြည်ြါ။ ြိုဘာသာြိုလည် အမခာြီးဝါြျြျြုြီးသခဲရင် English မြန်ြာလလ
ို ိုြ်ရရြီးကြညြ
် ါ။
အရမြရြြီးသူြရြေါ်ရတာ ြျရနာ် ရလလာလိုရရအာင် မြန်ရြြီးလိုြ်ြါတယ်။
1. You could get him killed.
စြီးရလ ာစာမြန်ြါြ ြင်ြီးလြ
ို ်တာ သူရသသာြီး င
ို တ
် ယ်။
You could get him = ခင်ဗျာသူြိုရရအာင်လြ
ို ်ရြြီးသည် killed = အသတ်ခရြူ
2) Could you please get him somehing to drink?
ရသာြ်စြာြီးတခိုခို သူြို ယူရြြီးလိုရြလာြီးခင်ဗျာ?
Could you please get him = သူြိုခင်ဗျာရရအာင်လြ
ို ်ရြြီး င
ို ြ
် ါသလာခင်ဗျာ something to drink. =
ရသာြ်စရာတခိုခို
3) Please don't get him started.
သူြို အစသာြီးြလိုြ်ြါနဲခင်ဗျာ။
He doesn't get angry easily.
4) The bus can get you to the airport.
ဘာစ်ြာြီးနဲ ရလဆတ်ြို သာြီးလိုရြါတယ်။
5) We will get a taxi to get home.
ြျရနာ်တို taxi နဲ အြ်မြန်ြယ်။
6) Why can't you get it straight.

ာြီးတာြို

ဘာမြစ်လို လရ
ို င်တိုရှငြီး် ရမြာငရ
် မြာင် ြရမြာ င
ို ရ
် တာလဲ?
7) Did you get what I've said?
ြျရနာ်ရမြာတာ နာြီးလည်လာြီး?
8) Get your things done and talk to me!
ြိုယ်အလိုြ် ြိုပြြီးြှ ြျရနာြ
် ို စြာြီးလာရမြာြါ။
9) I can't get this thing work.
ဒါြို အလိုြလ
် ိုြ်ရအာင် ြျရနာ်လိုြ်လြရဘူ
ို
ြီး
10) He gets fat a little bit.
သူနန
ဲ ဲ ဝလာတယ်
11) You get it or you don't!
ခင်ဗျာနာြီးလည်လာ နာြီးြလည်ဘူြီးလာြီး?
အဓြြရတာ get ရဝါဟာရအသိုြီးြို နဲနရ
ဲ င်ြီးနည်ြီးရအာင်နဲ ရနတလူြ ရမြာလာတဲ English စြာြီး ြို
စရလ ာ်စာြီး နာြီးလည် င
ို ြ
် ို အတြ်ရှယလ
် ိုြ်တာြါ။

………………….||……………….
အင်္ဂလြ်စာ အရမခခဝါြျြိုစ ရမခာြ်ြျြုြီး Six Sentence pattens in English
S = Subject V=Verb O= Object
Oi = indirect Object Od= direct Object
Adj = Adjective N= Noun Adv = Adverb
1) S+V = I give = ြျရနာ်ရြြီးသည်။
2) S+V+O = I give her. ြျရနာ်သူြြို ရြြီးသည်။
3)S+V+Oi+Od = I give her a book. ြျရနာ် သူြြို စာအိုြ် တစ်အိုြ် ရြြီးသည်။
Am, Is, Are, Was, Were, Has Been, Have been, Had been, Will be, Will have been
4)S+V+N = She is a Burmese. ရြာင်ြီးြရလြီးြ မြန်ြာြ ရလြီးတစ်ရယာြ်မြစ်တယ်။
5)S+V+Adj= Ma Thu Zar is beautiful. ြသူဇာ ြ လှြါတယ်။
6) S+V+Adv = Ko Maung Maung is here. ြိုရြာင်ရြာင်ဒြှာရှတယ်/ ဒြို ရရာြ်ရနတယ်။
S+V+Adv = Ko Maung Maung is in Myanmar. ြိုရြာင်ရြာင် မြန်ြာ င
ို င
် ြို ရရာြ်ရနတယ်။
ြိုယ်ဘာသာြို အရြြီးအရမြ ဝါြျ တခို ရရြီးရြြီးြါ။ မြန်ြာလိုလဲ ဘာသာမြန်ရြြီးြါ။ ဉြြာ
You are at Mg Mg's house. Are you at Mg Mg's house?
ခင်ဗျာဟာ ြိုရြာင်ရြာင် အြ်ြို ရရာြ်ရနတယ်။ ခင်ဗျာြ ြိုရြာင်ရြာင် ရဲ အြ်ြာှ လာြီး?

ြြ

You are not at Mg Mg's house. Aren't you at Mg Mg's house?
I don't like sleeping over at my friend's house.
Don't you like sleeping over at your friend's house?
You know me. Do you know me?
I don't sleep well. Don't you sleep well?
………………….||……………….
ရအာြ်ြာှ ြါတဲ Verbs ရတြို အသိုြီးမြြုပြြီး ဝါြျတည်ရဆာြ်ကြညြ
် ါခင်ဗျာ။ V+Ving
အဲရဝါဟာရရတရဲရနာ်ြြှာ Verb ြို ing

ပြ
ဲ ြီး noun (Gerund) အမြစ်အသိုြီးမြြုရြါသည်။

ဉြြာ = I hate seeing him every morning.
နနြ်တိုငြီး် သူြို ရတွဲ့ရနရတာြို ြျရနာ် ြိုနြီး် ြါတယ်
I hate seeing him with another girl.
တမခာြီးရြာင်ြီးြရလြီးနအ
ဲ တူ သူြို မြင်ရတွဲ့ရနရတာြို ြျြ ြိုနြီး် ြါတယ်။
Like = ကြြုြ်သည် ,
Enjoy=နစ်ပခြုြ်သည်,
love = ချစ်သည်,
hate=ြိုနြီး် သည်,
Mind = ဝန်ရလြီးသည်/ အရ ာှ ြ်ယှြ်မြစ်သည်။
Remember = ြှတြ
် သတရသည်။
Finish = ပြြီးဆိုြီးသည်
start = စတင်သည်။
Keep = ဆြ်လာြ်သည်၊ သြ်ြီးစြီး

ာသည်။

Stop = ရြ်ဆိုငြီး် သည်။
You should keep going. ြင်ြီးဆြ်သာြီးသငြ
် ါတယ်။
I don't mind telling you what to do. ြင်ြီးြို ဘာလိုြြ
် ါလို ရမြာြို ြျရနာ်ဝန် ြရလြီးြါ။
I remember going to Shwe Da Gone with my mom everday when I was a child. ြျရနာ်ငယ်ငယ်တိုြီးြ
အရြနဲအတူ ရရွှဒင်္ို ြိုရာြီးရနတိုငြီး် သာြီးတြ်တာ ြှတ်ြသတရြါတယ်။
အလာြီးတူ ဝါြျြျြုြီးြိုယ်ဘာသာြို တည်ရဆာြ်ကြည်ပြြီး မြန်ြာ အင်္ဂလြ်လို မြန်ကြညြ
် ါခင်ဗျာ။

………………….||……………….
ြလဲြရသ အလတ်ြျြ်ြတ
ှ ်

ာြီးရြဲ ရနစဉသိုြီးရဝါဟာရြျာြီး။ အဲ

ဲြ ရဝါဟာရရတနဲ ဝါြျ

တခိုရလာြ်ရရြီးကြညြ
် ါခင်ဗျာ ။

………………….||……………….
အလတ်ြျြ်ြှတ်

ိုြ်သည်အသိုြီးဝင်ရသာ ရဝါဟာရြျာြီး Noun လာြီး Adjective လာြီး Verb လာဆတ
ို ာြို

ရသရသမခာမခာ မြန်ြာလိုြဲမြာစာလိုြ်ြတ
ှ ်ြိုလြ
ို ါတယ်။ သတဲ တချြုွဲ့ရဝါဟာရြို ယူပြြီး ဝါြျရရြီးကြည်ြါခင်ဗျာ

………………….||……………….
လိုြ်နာြီးရ

ာင်ပြြီး ရမြာသာြီးတဲ

ဲြ ြယ
ို ်နာ

ဲြာှ ြြ်ြီးလြ
ို တဲဝါြျတရကြာင်ြီး ဒါြှြဟိုတ် ရမြာသာြီးတဲ

ြ
ဲ

စတ်ဝင်စာြီးတဲ ဝါြျတရကြာင်ြီးရလာြ်ြို English လိုမြန်ရရြီးချကြည်ြါခင်ဗျာ။
https://www.facebook.com/bo.a.san.980/videos/152886349379856/
………………….||……………….
English ရဝါဟာရ ရလလာမြစ်ရအာင် ြယ
ို ်နာြီးလည်သလို ရှငြီး် မြပြြီး ဝါြျတည်ရဆာြ်ရြြီးြါ။ House, Home,
Miss, Try
House နဲ Home ဘာြာမခာြီးချြ်ရှြါသလဲ? ရနာြ် လူသိုြီးြျာြီးတဲ miss နဲ try ရဝါဟာရ အဓြပါယ်
အာြီးလိုြီးရြေါ်လင်ရအာင် ဝါြျတည်ရဆာြ်ရြြီးြါခင်ဗျာ။

………………….||……………….

ရအာြ်ြါရြြီးခန်ြီးြှာ ဘာြာြီးမခာြီးချြ်ရှြါသလဲ?
1.What makes you think so?
2.Why do you think so?
မြန်ြာလိုဘယ်လိုအရြာင်ြီးဆိုြီးမြန် င
ို ြ
် ါသလဲ?

မြန်ြာလိုမြန်ပြြီး

င်မြင်ချြ်ြို မြန်ြာလြ
ို ဲမြစ်မြစ် အင်္ဂလြ်လိုြဲမြစ်မြစ် ဘာသာစြာြီးနစ်ြျြုြီးလိုြီးြဲမြစ်မြစ်

င်မြင်ချြ်ရြြီးြါခင်ဗျာ။
What makes you think so? ြိုမြန်ြာလိုမြန်ကြညြ
် ါ။
Why do you think so? ြိုမြန်ြာလိုမြန်ကြည်ြါ။
ပြြီးရတာြှ မြန်ြာလြ
ို ဲ ရသရသ◌မခာမခာမြန်စဉစာြီးြါ။
ဘာမြစ်လို ြ

ြရြြီးခန်ြီးြို ရြြီးရတာလဲ ပြြီး ဘာမြစ်လိုဒိုတယ ရြြီးခန်ြီးြို ရြြီးရတာလဲ။

ရြြီးတဲသူရဲ ရခါင်ြီး

ြ
ဲ ှာဘယ်လိုစဉစာြီးပြြီးရြြီးတာလိဲြို critical thinking လိုြ်ခိုငြီး် တာြါခင်ဗျာ

………………….||……………….
အသိုြီးြျာြီးတဲ အချြုွဲ့ရဝါဟာရ။ ဝါြျတည်ရဆာြ်ပြြီး မြန်ြာလိုလည်မြန်ရြြီးြါ။ အဲရတာ ရလလာခါစသူြျာြီးလဲ
ရလလာလိုရြါတယ်။
Light = လ ြ်စစ်ြြီး Phone = ြိုနြီး် Bus= ဘစ်ြာြီး Plane = ရလယာဉ ။ Train = ြြီးရ
= အရြေါ်

ြ် downstairs = ရအာြ်

ာြီး boat = ရလှ upstairs

ြ်

On and Off = အြင/် အြတ်
Up and Down = အတြ်အဆင်/ အနြ်အမြြှင/် အတြ်အြျ
ြိုနြီး် /ရရြီးဒယ/ို TV/လ ြ်စစ်ြြီး ြငသ
် ည် ြတ်သည်
Turn on = ြငသ
် ည်
Turn off = ြတ်သည်။
Turn down = အသရလ ာ်ချသည်
Turn up = အသမြြှငတ
် င်သည်/ အသချဲွဲ့သည်။
Get နဲ တဲသိုြီး တဲအအခါ ြဲ On/Off အြငအ
် ြတ်ြာ (ခရြီးသာြီးယာဉ အတြ် အဆင်ြီးမြစ်သာြီးြါတယ်)
Get on and get off the bus/train/plane/boat = ဘစ်ြာြီး အတြ်အဆင်ြီး
Get on = တြ်သည်
Get off = ဆင်ြီးသည်။
Get up = ြတ်တတ်ရြ်သည်/ အရြေါ်

ြ်တြ်သည် /အြ်ရာ

Get down = ဝြ်မခ/နြ်ချသည် ရအာြ်ဆင်သည်။
up and down = အနြ်အမြြှင် အတြ်အြျ အတြ်အြျ

သည်

Come down = ဆင်လာသည်။
Come up = တြ်လာသည်
Go down = ဆင်သာြီးသည်။
Go up = တြ်သာြီးသည်။

………………….||……………….
မြန်ြာလိုမြန်ကြည်ြါ။ ရနာြ်အဲရဝါဟာရြို အသိုြီးချပြြီးြယ
ို ်ြိုငဝ
် ါြျတည်ရဆာြ်ကြညြ
် ါ။
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Can you walk up and down the stairs?
The people on the bus go up and down, up and down.
Do you do sit-up stand-up exercise every morning?
The lights in my village go on and off, on and off.
Please turn off your phone!
I can't turn on my TV.

………………….||……………….
Cliche ဆိုတဲရဝါဟာရြါတဲ ဝါြျရတြို မြန်ြာလိုမြန်ြါ/ မြစ် င
ို ရ
် င် ြိုဘာသာြို အဲရဝါဟာရြို အသိုြီးမြြုပြြီး
ဝါြျရရြီးကြညြ
် ါ။
Cliche (noun) = လတ
ို ာ
ြ်ခါ

ြ်ြြ
ို ဲမခင် ြူရင်အဓြါယ်ရြျာြ်သာြီးမခင်ြီး အြိုလိုြ်ရမြာဆိုမခင်ြီး

ြ်ခါရမြာဆိုမခင်ြီး အဓြပါယ်ြရှမခင်ြီး လူတိုငြီး် လိုြ်ရနကြအရာမြစ်မခင်ြီး Cliche of genocide =

လူြျြုြီးတိုနြီး် သတ်မြတ်ြူ စြာြီးလိုြီး ြို လို

ာ

ြ်ြို ပြြီး

ြ်ခါတလဲလဲ အဓြပါယ် ြဲစာ ရမြာဆိုမခင်ြီး

The accusations made against Myanmar is such a cliche. မြန်ြာ င
ို င
် အရြေါ် စြ်စဲ ရမြာဆိုြူရတြာ လိုတာ
ြ်ြြ
ို ဲပြြီးရမြာဆိုြူသာ မြစ်ပြြီး အဓြပါယ်ြရှြါ။
ရအာြ်ြါဝါြျြိုမြန်ြာလိုမြန်ကြည်ြါ။
1)Time heals all wounds” is a cliche; most heartbroken people do not immediately believe.
2) Why do people put photos of vegetables and fruits in their kitchen? It’s such a cliche.
3) Pink for girls and blue for boys – I can’t believe people still adhere to this cliche.
4) The biggest cliche of the world is that time heals everything. My mother died four years ago but not a
single wound in my heart has been healed.
5) Please don't use a single cliche while writing the article. The article has to be fresh and new.
………………….||……………….
Take ဆတ
ို ဲရဝါဟာရ ြို ရြာင်ြီးြန်စာသိုြီးကြည်ကြြါစို

Take ြို လယ်ြူအနြီးစြ်ဆိုြီး ယူသည် လိုသ

ာြီးရြြီးြဲ ရအာြ်ြာှ တဲသိုြီး

ာြီးတာရလြီးြို ကြည်ပြြီး

သိုြီး င
ို ြ
် ို ြိုနြီးစြ်ြယ်လိုရြ ာ်လငြ
် ါတယ်။
မြန်ြာလစ
ို ရလ ာ်စာမြန်ဆို

ာြီးတဲ ရအာြ်ြဝါြျရလြီးြိုကြည်ပြြီး အမခာြီး ြိုသတဲ အသိုြီး န
ို ြီး် ရတြို

ရရြီးကြည်ြါခင်ဗျာ။
Can you take a look at it?
ဒါရလြီးြို တြ်ချြ်ရလာြ် ယူကြည/် ကြည်ရြြီး လိုရြှာလာြီး?
How do you take his opinion?
သူ င်မြင်ချြ်ြို ခင်ဗျာ ဘဲလိုယဆ
ူ / သရဘာရြါသလဲ?
How would you like to take your coffee?
ခင်ဗျာရဲ ရြာ်ြြို ဘယ်လို ရမြာရြြီးရြလဲ?
ခင်ဗျာရြာ်ဗ ဘယ်လိုရသာြ်တတ်ြါသလဲ?
I can't take this anymore! ဒါြိုငါ ြခစာြီး င
ို ရ
် တာဘူြီး။
Can you take us to the daily life of Burmese people?
မြန်ြာ င
ို င
် သာြီး ရတရဲ ရနတလူြ ဘဝအရမခရနြို ရမြာမြလိုရြလာြီး?
Can you take me to the president?
ြျရနာ်ြို President စြီး ခင်ဗျာရခေါ်သာြီး/ ရခေါ်သာြီးရြြီး လိုရြလာြီး?
I can take care of you.
ခင်ဗျာြိုြျရနာ် ကြည်ရှ ွဲ့ ရစာငရ
် ဆာြ် င
ို ြ
် ါတယ်။
အဲခါကြရတာ ရအာြ်ြ ဝါြျရလြီးရတြို ြိုယ်ဘာသာြို စရလ ာ်သလိုမြန်ကြည်ြါ။

1. I don't know how he will take what I have to say?
2) Take Tylenol (medicine) if you have a headache.
3) Take it easy man!
4) Please don't take this the wrong way.
5) You can take my words, but you can't take his words.
6) What is your take on the current situation of Burma?

………………….||……………….

ရရာြ်

အင်္ဂလြ်ရဝါဟာရရတ ဆြ်ရလလာကြြါစို ရြာင်ြီးရြာင်ြီးသသလိုနဲ အသိုြီးခြ်တဲ အရာြါ။ ဒါရြြီးြလည်
ဲ
ရနတလူြ ရမြာရနကြစြာြီး

ြ
ဲ ှာြါြါတယ်။

Get = ရရှတယ်လို လယ်ြူစာြှတ်

ာြီးရသာလဲ ဝါြျရတြှာ သိုြီးတဲအခါ လည်သာြီးတဲ ရဝါဟာရြါ။

ရအာြ်ဝါြျရလရတြို ကြည်ကြြါစို ရနနဲနဲ Get, Have, Take, Make ြို ရလလာပြြီး သိုြီးတတ်ရင်
စြာြီးရမြာြို ြိုနာြီးလည်ြျာမြစ်ြါတယ်။
Each time I ask him a question, he usually get it right.
ြျရနာ်သူြို အရြြီးတခိုခို ရြြီးလိုြတ
် ိုငြီး် ,

ိုြီးစအာြီးမြစ် သူအရမြြှနြ
် ိုရရအာင် ရမြရြြီး င
ို ြ
် ါတယ်။

Get me some water please.
ြျရနာ်ြို ရရြီးနန
ဲ ဲ ရလာြ် တိုြြ
် ါ/ယူရြြီးြါ/ ရရအာင်လိုြရ
် ြြီးြါခင်ဗျာ
Please don't get me wrong.
ြျရနာ်ြို အ

င်ြြှာြီးကြြါနဲ ခင်ဗျာ

Do you get it what I've said?
ြျရနာ်ရမြာတာ နာြီးလည်ြီးလာြီး?
ရအာြ်ြါဝါြျရတြို မြန်ြာလိုမြန်ကြညြ
် ါ။ ဒါြှြဟိုတ် ြဘာသာြ
ို
ို get ြါတဲ ဝါြျရလြီးြို တည်ရဆာြ်ပြြီး
မြန်ြာလြ
ို ါမြန်ရြြီးြါ။
1) Please get ready before I come back.
2) Get back to work, everyone!
3) You look so tired, get some sleep and come back here.
4) We have to get to know each other.
5) Can you get the right answer to my question?
6) We can get you through the tough time.
7) I tried to call you this morning, but I didn't get through.
8) You won't get home alive unless you give the right answer to me.

………………….||……………….

