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1.

INTRODUCTION

M3 level is the Upper-Intermediate level of Myanmar Language Test. It offers to evaluate
the test taker’s knowledge of conversative vocab and grammar in daily life including the
usages in newspapers and news.
Features
1. Vocabulary and Grammar from MB to M2 [Vocab range 2500~ 2700]
2. Intermediate Grammar Pattern for fluent and formal conversation.
3. 70% Spoken Style of Language and 30% Written style of Language
4. Learning period:1.5 year (432 hours)
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2.

EXAM OUTLINE

All instructions are in Burmese.
No.

Questions

Qty:

Listening part
1
2
3
4
5

စကားပြောနှင့် ကိုက်ညီသောရု ပ်ပုံကိုရွေ းပါ။

စကားပြောကိုနားထောင်ပြီး ရု ပ်ပုံနှင့် ကိုက်ညီသော စကားလုံးကို ရွေးပါ။
မြှားပြထားသောသူနှင့် သင့်တော် သော အဖြေကိုရွေ းပါ။

စကားပြောကိုနားထောင်ပြီး သင့်လျော် သောအဖြေကိုရွေ းပါ။
စကားပြောကိုနားထောင်ပြီး မေးခွ နး် ကိုဖြေပါ။

10
10
6
2
2

Reading part
1

သင့်တော် သောစကားလုံးကို ကွက်လပ် တင
ွ ်ဖြည့်ပါ။

20

2

စကားလုံးများကို မှနက
် န်အောင်စီစဥ်၍ “※”
တွင်ထည့်သွင်းသည့်စကားလုံးကိုရွေ းပါ။

10

3
4
5

စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီးမေးခွ နး် ကို ဖြေပါ။
ကွက်လပ် ဖြည့်ပါ။

4
10

စာပိုဒ်ကိုဖတ်ပြီး မေးခွ နး် ကိုဖြေပါ။
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3

3.

TIPS AND DETAILED EXPLANATION OF LISTENING PART

3.1. Listening part
Listening Part 1
● In this question, all will be in a sentences form unlike the lower levels
● Choose the most suitable picture for that given information from the audio.
● The picture will not be in detail, you have to focus on the emphasized word and
the concept. Try to focus on the verb part and noun part.
● You must remember the vocabulary (Noun,Adjective and Verb)
Example:
1.
စကားပြောနှင့် ကိုက်ညသေ
ီ
ာရု ပ် ပုံကိုရွေ းပါ။
၁.

၂.

၃.

၄.

Audio:
ဓားပြတိက
ု ်တဲယေ
့
ာက်ျားလေးကို ရဲ ကဖမ် းတယ်
[Answer: 1]
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x 2 times

Listening Part 2
● In this question, four sentences will be read in audio. (The whole choice will be
repeated twice).
● Choose the most suitable answer with the picture.
● Try to focus on the whole sentence and try to point out the minor differences
between each choice.
● To be able to answer the question, you must remember vocab and must
comprehend all sentences in the choice.
Example:
2.
စကားပြောကိုနားထောင်ပြီး ရု ပ် ပုံနှင့် ကိုက်ညသေ
ီ
ာ စကားလးုံ ကို ရွေ းပါ။

၁.

Audio:

[Answer: 4]

၂.

၃.

၄.

၁၊ မေမေက တီဗီွကြည့်ရင်း အင်္ကျ ီခေါက်နေတယ်။
၂၊ ဒီတီရှပ်က ပြဲ သွားပြီ ။
၃၊ သူကမောင်လေးအတွက် ဘောင်းဘီ ချုပ် နေတယ်။
၄၊ ရေစိုနေတဲအ
့ င်္ကျ ီဝတ်ရင် အအေးမိ သွားမယ်
x 2 times
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Listening Part 3
● This question is a conversation between two people.
● In this question, there will be one statement by person 1 and 4 choice sentences
from person 2 in audio and you have to choose the possible answer by looking at
the picture.
● To be able to answer this question, you’ll need to focus on the action and events in
the given picture and listen to related words from the choices carefully .
● The reply can be an advice or solution or confirming the understanding.
● Every choice might be possible, so you need to confirm the answer with the
picture.
Example:
3.
မြှားပြထားသောသူနှင့် သင့်တော် သော အဖြေကိုရွေ းပါ။

[Audio:

ဝက်သားဟင်းချက်နေလား။

၁. အင်း၊ မြည်းကြည့်မလား။
၂. စိုးရိ မ်စရာမရှ ိ ပါဘူး။
၃. မနာလိဖြ
ု စ် နေလား။

၄. ဟုတ်တယ်။ ဝမ် းချုပ် နေတာ။ ] x 2 times

[Answer: 1]
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Listening Part 4
● This question is a combination of reading and listening skill.
● A table or an invitation card or advertisement paper is given and you need to
check the information written in it. At the same time, you have to listen to the
conversation between two people related to the given information in the question
paper.
● Then, Listen to the question and choose the correct one according to that given
information.
● There will be 3 questions in this part 4.
Example:
4.
စကားပြောကိုနားထောင်ပြီး သင့်လျော် သောအဖြေကိုရွေ းပါ။

Copyright © MLT Association

Audio Script and Answer.
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Listening Part 5
●
●
●
●

This part contains two sets of listening parts. (5-1 and 5-2)
Each part has 3 sets of questions.
You have to listen to a monologue or a conversation between two people.
In the first time playing of audio, listen the paragraph generally and focus on the
question and check the possible answer.
● In the second play, focus on the points related to questions.
Example
5.
စကားပြောကိုနားထောင်ပြီး မေးခွ နး် ကိုဖြေပါ။
5-1
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Audio Script and Answer.
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3.2. Reading Part
Reading Part 1
● This is a “fill in the blank” type of question.
● You need to choose the suitable word for the blank.
● The sentence types can be both speaking style(informal) and written style
(formal).
● Formal styles are those which can be seen in newspapers, news, journals,
literature and so on.
● So you need to know a lot of vocabularies and their meanings
● And also, you have to be able to comprehend the sentences.
● The choice can be about verbs, nouns, adjectives, adverbs or grammar points.
Example:
သင့်တော်သောစကားလးုံ ကို ကွက်လပ် တွင်ဖြည့်ပါ။

1.

စီ းပွားရေးလုပ်ငန်းရှ င်တွေ သေသေချာချာ အခွ န ် ( ) ရမယ်။

(1)

၁. ဆောင်

၂. ကိုင်

၃. ထည့်

[Answer:1]
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၄. ကောက်

Reading Part 2
● This is to evaluate sentence building skills.
● You need to know the order of the phrases in Burmese along with respective
grammar points and vocabularies.
● The sentence types can be both speaking style(informal) and written style
(formal).
Example:

2.
စကားလးုံ များကို မှ နက
် န်အောင်စီစဥ်၍ “※”တွင် ထည့်သွင်းသင့်သည့်
စကားလးုံ ကိုဖြည့်ပါ။
(

)(

) လို့ ( ※ ) (

၁. ကြီး

) သွားတယ်။
၂. သင်္ဘော

၃. မှောက်

[Answer: 2]

Copyright © MLT Association

၄. လှိုင်း

Reading Part 3
● There will be a conversation between two people at specific events.
● You need to read the given conversation and answer the question related to that
conversation.
● There is only one set of questions each for 4 different situations.
Example:
3.

စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီးမေးခွ နး် ကို ဖြေပါ။

ကေကေ။
မေမေ။
ကေကေ။
မေမေ။
ကေကေ။
မေမေ။

။ စာတွေများလိက
ု ်တာ။ မကျက်နင
ုိ ်တော့ဘူး။ ခေါင်းနောက်လာပြီ ။
။ အခု မှ စိ တ်ရှုပ်မနေနဲ။့ စောစောစာမကျက်ဘဲ စာမေးပွဲနးီ မှကျက်ရင်
ဒုက္ခရောက်မှာပေါ ့။
။ မေမေကူပေးပါဦး။ ဘယ်လိက
ု ျက်ရမလဲမသိတော့ဘူး။
။အခု မှအော် ဟစ် မနေနဲ။့ လိအ
ု ပ် တာပဲ ကျက်တော့။ နောင်တရပြီ လား။ နောက်ဆို
ဲ့ ။
ဒီလိမ
ု လုပ်နနော်
။ ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ။ နောက်ဆို စနစ် တကျစာကျက်မယ်။
။ကောင်းပြီ ။

---- အမေက သားကို ဘယ်လိအ
ု ကြံပေးတာလဲ။
၁. အရေးကြီးတဲအ
့ ပိုင်းပဲ ရွေးကျက်ခိုင်းတယ်။
၂. ဒုက္ခရောက်အောင် စောစောစာကျက်ခိုင်းတယ်။
၃. သားကို ဆုံးမပြီ းစိ တ်အေးခို င်းတယ်။
၄. နောင်တမရအောင် စာရှောင်ခိုင်းတယ်။
[Answer: 1]
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Reading Part 4
● You have to fill in the blanks for the given paragraphs.
● There will be 10 blanks to answer.
● This part is mostly with formal style.
Example
4.
ကွက်လပ် ဖြည့်ပါ။
(--1--) မှာ ဥယျာဥ်တွေသွားပြီ း အပန်းဖြေလိသ
ု ူတွေအတွက် (--2--) ဖျော် ဖြေရေး (--3--)

တွေရှ ိ တဲ့ နေရာတွေကို ဖော် ပြပေးလိက
ု ်ပါမယ်။

ပြည်သူ့ ဥယျာဥ်မှာ ရာသီဥတု (--4--) အပေါ်မူတည်ပြီး ညနေ (--5--) မှာ

ရု ပ်ရှင်ပြပွဲရှိပါတယ်။ ဦးဥတ္တမပန်းခြံ Happy World ကလေး (--6--) မှာတော့ စနေ၊တနင်္ဂနွေ
နှစ်ရက် (--7--) မျက်လှည့်တင်ဆက်မှုတွေ၊ (--8--) အဖွဲ့တွေရဲ ့ တင်ဆက်မှုတွေကို မနက်
၁၁နာရီ ကနေစပြီ း ဖျော် ဖြေပေးမှာဖြစ် ပါတယ်။

အခု (--9--) မှာတော့ ဥယျာဥ်တွေကို မသွားဘဲ (--10--) စင်တာတွေကို သွားတဲ ့

လူတွေလည်း အများကြီးရှ ိ ပါတယ်။
(--1--)

၁. ရုံးဖွင့်ချ ိန်

၂.
ရွေးကောက်ပဲွကျင်းပရ
က်

၃. အားလပ် ရက်

၄. အချ ိန်ကာလ

(--2--)

၁. မတော် တဆ

၂. အခမဲ့

၃. ကံကောင်း

၄. ရု တ်တရက်

၁.အဖြစ် အပျ
က်

၂. အစီ အစဥ်

၃. အမျ ိုးအစား

၄. အရည်အချင်း

(--4--)

၁. မိုးလေဝသ

၂. သုတေသန

၄. အခြေအနေ

(--5--)

၁. ပိုင်း

၂. တုနး်

၃.
စည်းကမ် းချက်
၃. တိင
ု ်း

၄. တော့

၁.
စာသင်ကျောင်း

၂. အထူးကုဆေးရုံ

၃. ဂေါက်ကွင်း

၄. ကစားကွင်း

(--3--)

(--6--)
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(--7--)

၁. စလုံး

၂. အထိ

၃. ခါနီး

၄. တိတိ

(--8--)

၁. ဝန်ကြီး

၂. လူမိုက်

၃. အက

၄. ကိုယ်စား

(--9--)

၁. စနစ်

၂. ခေတ်

၃. ပတ်ဝန်းကျင်

၁.
ကုနသ
် ွယ်ရေး

၂. စျေးဝယ်

၃. စက်မှု

၄.
ဆယ်ကျော် သက်

(--10--)

Answer:(1) [Answer: 3]
(2) [Answer: 2]
(3) [Answer: 2]
(4) [Answer: 4]
(5) [Answer: 1]
(6) [Answer: 4]
(7) [Answer: 1]
(8) [Answer: 3]
(9) [Answer: 2]
(10) [Answer:2]
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၄. စာပေ

Reading Part 5
● This question can be a paragraph or a conversation between 2 to 3 people.
● You have to read the given paragraph and answer the questions related to that.
● 30% of the question will be in formal writing.
Example:
5.
စာပိုဒ်ကိုဖတ်ပြီး မေးခွ နး် ကိုဖြေပါ။
ရှေးအခါက လှေသူကြီးနဲ ကု
့ နသ
် ည်ကြီးဟာ ခင်ခင်မင်မင်နေထိုင်ကြတယ်။ တစ် နေတော့
့

သံဈေးတွေကျလာတာကြောင့် လှေသူကြီးဟာ နောင်မှာ သူ့ လှေများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်
သံကို များများဝယ်ပြီး ကုနသ
် ည်ကြီးရဲ ့ သိုလှောင်ရုံမှာ သိမ်းထားခဲ့ တယ်။

အဲ ဒ
့ ီနောက် လှေသူကြီးဟာ အလုပ်ကိစ္စန ဲ အဝေးကြီ
့
းကို ထွက်သွားခဲ့ တယ်။

ကံဆိုးချင်တော့ သံဈေးနှုနး် တွေဟာ လှေသူကြီးမရှ ိ တော့တဲ့ အချ ိန်မှာ အဆမတန်

ဈေးတက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာဘကြီးတဲ ့ ကုနသ
် ည်ကြီးဟာ လှေသူကြီးရဲ ့ သံများကို
သူ့ သဘောနဲ ရောင်
့
းပစ် လိက
ု ်တယ်။

ဒီလိန
ု ဲ လှေသူ
့
ကြီးပြန်ရောက်လာတဲ ့ အခါမှာတော့ ကုနသ
် ည်ကြီးက “ သူငယ်ချင်းရေ၊

မင်းမရှ ိ တန
ု း် မှာ သိုလှောင်ထားတဲသ
့ ံတွေကို ကြွက်တွေကိုက်စားလို့ မရှ ိ တော့ဘူး။

စိ တ်မကောင်းပါဘူး။”လို့ ပြောလိက
ု ်ပါတယ်။ လှေသူကြီးဟာ အံ သြဟန်ဆောင်ပေမယ့်
အလိမ်ခံရတာကို သိရှိလိက
ု ်တယ်။

ဲ့
ပညာရှ ိ တဲ့ လှေသူကြီးဟာ သူရဲ့အတွင်းစိ တ်တွေကို ဖုံးကွယ်ရင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နပဲ

“ဟုတ်ပါပြီ ။ ငါကလည်း မင်းရဲ ့သိုလှောင်ရုံမှာ ကြွက်တွေသောင်းကျန်းနေတာ

သိဖို့ကောင်းပါတယ်။” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ် တင်တဲပ
့ ုံစံန ဲ ပြောလိ
့
က
ု ်ပါတယ်။
(1)

လှေသူကြီးဟာ သံများကို မည့်သည့်နေရာတွင် သိမ်းထားသနည်း။

၁။ ဆိ ပ်ကမ် းတွင်

၂။ လှေများပေါ်တွင်

၃။ ကုနသ
် ိုလှောင်ရုံတင
ွ ်
၄။ သံဈေးတွင်
(2)

လှေသူကြီးမရှ ိ သောအခါတွင် ဘာဖြစ် သနည်း။

၁။ သံဈေးမြင့်တက်လာသည်။

၂။ ကုနသ
် ည်ကြီးလည်း သံများအားအများအပြားဝယ်သည်။
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၃။ ကြွက်များသည် သံများကိုစားကြသည်။

၄။ ကုနသ
် ည်ကြီးသည် သိုလှောင်ရုံကို ရောင်းလိက
ု ်သည်။
(3)

အဘယ်ကြောင့် သံများပျောက်သွားသနည်း။

၁။ လှေများတွင် အသုံးပြုခဲ့ သောကြောင့်

၂။ ကုနသ
် ည်ကြီး ရောင်းလိက
ု ်သောကြောင့်
၃။ ကြွက်များသောင်းကျန်းနေသောကြောင့်

၄။ လှေသူကြီးသည် ကုနသ
် ည်ကြီးအား အပြစ် တင်ခဲ့သောကြောင့်
Answers
5:
(1) [Answer: 3]
(2) [Answer: 1]
(3) [Answer: 2]
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