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1.  
こたえます 

［しつもんに～］ 

答えます 

［質問に～］ 

ဖ ြေဆ ိုသည ်［ဖ ေးခနွေ်းက ို～］ 

2.  
たおれます 

［ビルが～］ 
倒れます 

ပ  ြိုလသဲည၊် လကဲျသည်

［အဖဆောကအ်ဥကီ～］ 

3.  
とおります 

［みちを～］ 

通ります 

［道を～］ 

 ြေတသ်နေ်းသည၊် ြေတဖ်ကျောသ်ည［်လ ်ေးက ို

～］ 

4.  しにます 死にます 
ဖသသည ်

5.  びっくりします  အ ံ့သသသည၊် အထ တတ်လန ံ့ ်ြေစ်သည ်

6.  がっかりします  စ တဓ်ောတက်ျသည ်

7.  あんしんします 案視します စ တခ်ျသည၊် စ တဖ်အေးသည ်

8.  
けんかします  ရန ်ြေစ်သည ်

9.  りこんします 離婚します ကေွာရှငေ်း  တဆ်သဲည ်

10.  ふとります 太ります ဝသည ်

11.  やせます    နသ်ည ်

12.  ふくざつ［な］ 複雑［な］ ရှုတဖ်ထေွးဖသော 

13.  じゃま［な］ 邪魔［な］ အဖ ေှာငံ့အ်ယကှ ်ြေစ်ဖသော 

14.  かたい 硬い  ောဖသကောဖသော 

15.  やわらかい 柔らかい ဖ ျောံ့ဖ ျောငေ်းဖသော 

16.  きたない 汚い 
ညစ် တဖ်သော၊ညစ်ဖ ဖသော 

17.  うれしい  
ဝ ်ေးသောဖသော 

18.  かなしい 悲しい ဝ ်ေးနညေ်းဖသော 
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19.  はずかしい 恥ずかしい ရှကဖ်သော 

20.  しゅしょう 首相 ဝနက်ကေီးချြို ် 

21. じしん 地震 ဖ  ငလျင ်

22. つなみ 津波 ဆနူော ီ၊  ငလ်ယလ်ှု ငေ်း၊ဒလီှု ငေ်း 

23. たいふう 台風  ိုနတ် ိုငေ်း 

24. かみなり 雷   ိုေးကက ြိုေး 

25. かじ 火事  ီေးဖလောင ်ှု 

26. じこ 事故  ဖတောတ်ဆထ ခ ိုက ်ှု၊အကဆ်ေီးဒငံ့ ်

27. ハイキング  
သဘောဝအလခှ စောေးရငေ်း 

အဖ ျေ်ာဖ ခလျငခ်ရီေးထကွ ်ခငေ်း 

28. ［お］みあい ［お］見会い 
  တဆ်ကဖ် ေးဖသောအ  ်ဖထောငြ်ေက ်ငှံ့လ်

ကခ် ဖတွွေ့ဆ ို ခငေ်း 

29. そうさ 操作 
လို ်ဖဆောငန်ညေ်း (～します： 

လို ်ဖဆောငသ်ည)် 

30. かいじょう 会場 ခနေ်း  

31. ～だい ～台 ～ခ၊～ြေ ိုေး (ကျသငံ့ဖ်င ွဟဖူသောအဓ  ပါယ)် 

32. ～や ～屋 ～ဆ ိုငဖ်ရောငေ်းသ၊ူ ～ဖ ေးသည ်

33. フロント  ဧညံ့က်က ြိုဖကောငတ်ော 

34. ～ごうしつ ～号室 အခနေ်းန  ါတ ်- 

35. タオル   ျက ်ေှာသိုတ ်ဝါ၊ တဘက ်ဝါ 
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36. せっけん  ဆ ်  ော 

37. おおぜい 大勢 လအူ ျောေး 

38. おつかれさまでした お疲れさまでした  င ်နေ်းသေွာေးပ ီဖနော ်

39. うかがいます 伺います 
လော ါ ယ။် (いきます ၏ 

 ှ  ံ့်ချဖသောအသ ိုေး) 

 かいわ 会話  

1.  とちゅうで 途中で 
တစ်ဝကတ်စ် ျကန်ဲ ံ့၊ လ ်ေးခိုလတ၌် 

2.  トラック  
ကိုနတ်ငက်ောေး 

3.  ぶつかります  
တ ိုက ် သည၊် ဝငတ် ိုေးသည ်

 よみもの 読み物  

1.  おとな 大人 
လကူကေီး၊ အရွယဖ်ရောကသ် ူ

2.  しかし  
ဒါဖ  ယံ့၊် သ ို ံ့ဖသေ်ာ 

3.  また  
ဖနောကထ် ်၊ တစ်ြေန၊် ထ ို ံ့  င ်

4.  ようふく 洋服 
အဖနောကတ် ိုငေ်း  ိုစ အဝတအ်စောေး 

5.  せいようかします 西洋化します 
အဖနောကတ် ိုငေ်း  ိုစ ဖ  ောငေ်းသည် 

6.  あいます 合います 
က ိုကည်သီည ်

7.  いまでは 今では 
ယခိုအခါ ှော 

8.  せいじんしき 成人式 
အရွယဖ်ရောကဂ်ိုဏ ် ြို ွဲ 

9.  でんとうてきな 伝統的な 
ထ ိုေးတ ်ေးစဥ်လော ြေစ်ဖသော၊   ရ ို ေးြေလော 



 

 


