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အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သငမ်ျား၏ မိတေ်ဆ ွ

 

က�းစကေ်ရာဂါ စမံီချက-်ရာသအီလိ�က ်တ�ပ်ေကးွေရာဂါ၊ ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ ်
ိ ်အခ�အချိန ် (၂၀၂၀ြပည�်�စ် ဩဂ�တ်လ)မ�ာ ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ် အမျိ�းအစားသစ် က�းစက်မ�ေတွ တိ�းလာေနေပမဲ ့ဂျပနမ်�ာ ��စ်တိ�ငး် ဒဇီငဘ်ာလကေန မတ်လေလာက်အထ ိ

အတွငး်မ�ာ ရာသအီလိ�က် တ�ပ်ေကွးေရာဂါလညး် အြဖစ်များ�ပီး ��စ်တိ�ငး် လ� ၁၀သနး်ေလာက် က�းစက်ပါတယ်။ တ�ပ်ေကွးေရာဂါေရာ ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ် အမျိ�းအစားသစ်ပါ 
က�းစကေ်ရာဂါြဖစ်ပါတယ်။ အလ�ပ်သငေ်တွလညး် က�းစက်ေရာဂါနဲ ့ ပတ်သက်�ပီး �ကိ�တငက်ာကွယ်မ�ကိ� သတိြပ�လ�ပ်ေဆာင�်ကပါ။ အဒဲ�ီကားထကဲမ� ကံဆိ�းစာွနဲ ့ က�းစက်ခံရတဲ ့
အခါ သင်ေ့လျာ်တဲ ့က�သမ�နဲ ့ တြခားသ�ေတွကိ� မက�းစက်ေအာင ်ြပ�မ�ေနထိ�င�်ကဖိ� ့ အေရး�ကီးပါတယ်။ 
တ�ပ်ေကးွေရာဂါရဲ ့ လက�ဏာဟာ အဖျားေရာဂါနဲ ့ ဆငတ်�ေပမဲ ့��တ်တရက် ကိ�ယ်ထကဲေန အချမ်းတက်တာကိ� ခံစားရ�ပီးေနာက် ကိ�ယ်အရမ်းပ�လာတာက ထ�းြခားပါတယ်။ 

တစ်ဖက်မ�ာ ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ ်အမျိ�းအစားသစ ်က�းစကေ်ရာဂါရဲ ့ လက�ဏာေတွကေတာ ့ကိ�ယ်ပ�တာ၊ ေချာငး်ဆိ�းတာ၊ အသက်���ကျပ်တာ၊ အချမ်းတက်တာ၊ �ကက်သားေတွ 
နာကျငတ်ာ၊ လညေ်ချာငး်နာတာ၊ အရသာ ေနာက်�ပီး အနံ ့ ခံစားမ�အာ�ံ� ေဖာက်ြပနတ်ာေတွ ��ိတယ်လိ� ့ ဆိ�ေန�ကပါတယ်။ 
အဒဲ ီက�းစက်ေရာဂါေတွဟာ အရညအ်စက်လွင်စ့င ်က�းစက်မ� (က�းစက်ခံထားရသ� ��ာေချတာ၊ ေချာငး်ဆိ�းတာ၊ တံေတွး စတာေတွနဲအ့တ� ဗိ�ငး်ရပ်စ်ပိ�းေတွ လွင်စ့ငထ်ကွ�်ပီး 

တြခားသ�ေတွက အဒဲ ီပိ�းကိ� ပါးစပ်နဲ ့ ��ာေခါငး်ေတွကေန ����� ိက်မိြခငး်အားြဖင် ့က�းစက်မ�) နဲ ့ ထေိတွ�မိရာက က�းစက်မ� (က�းစက်ခံထားရသ�က ��ာေချ၊ ေချာငး်ဆိ�းတဲအ့ခါ သ�ရဲ့ ့ 
လက်နဲ ့ ကာလိ�က်�ပီး အဒဲလီက်နဲ ့ ပတ်ဝနး်ကျငက် ပစ�ညး်ေတွကိ� ထေိတွ�တဲအ့ခါ သ�ဆ့ကီ ဗိ�ငး်ရပ်စ်ပိ�းေတွ ကပ်ကျနေ်နခဲပ့ါတယ်။ က�းစက်မခံရေသးတဲသ့�က ပိ�း��ိေနတဲ ့အဒဲ ီ
ေနရာေတွကိ� ထကိိ�ငမိ်တဲအ့ခါ က�းစက်ခံထားရသ�ရဲ ့ ဗိ�ငး်ရပ်စ်ပိ�းေတွဟာ က�းစက်မခံရေသးသ�ရဲ ့ လက်မ�ာကပ်ပါသာွးရာက က�းစက်ခံထားရသ�နဲ ့ တိ�က်�ိ�ကမ်ထေိတွ�ဘ ဲက�းစက်မ�) 
စတာေတွေ�ကာင် ့လ�တစ်ဦးကေန တစ်ဦးကိ� က�းစက်ပါတယ်။ မိမိကိ�ယ်တိ�င ်က�းစက်မ� မခံရေအာင ်ကာကွယ်ဖိ� ့ အရငဆ်ံ�း အမ်ိြပနေ်ရာက်ချိန၊် ထမငး်ဟငး် မချက်ြပ�တ်ခငန်ဲ ့ 
ချက်ြပ�တ်�ပီးချိန၊် ထမငး်မစားခင ်စတဲ ့အချိနေ်တွမ�ာ လက်ကိ� ေသေသချာချာ ေဆးေ�ကာ (အရက်ြပနပ်ါတဲ ့ပိ�းသတ်ေဆးရညန်ဲ ့ လက်ကိ� သန်စ့ငတ်ာလညး် 
ထေိရာက်မ���ိပါတယ်) �ပီး လ�ထ�ထပ်တဲေ့နရာနဲ ့ ေဈးဆိ�ငရ်ပ်ကွက်ေတွကိ� သာွးတာ တတ်�ိ�ငသ်မ� ေလ�ာ၊့ " ပ ၃လံ�း (ပိတ်ေလ�ာငတ်ဲေ့နရာ၊ လ�ေတွ ြပည့က်ျပ်တဲေ့နရာ၊ ပ�းကပ် 
ထေိတွ� မ���ိတဲ ့အေနအထား)" ကိ�  ေ��ာငက်ျ��ကပါ။ တြခားသ�ေတွနဲ ့ မျက်��ာချငး်ဆိ�င ်စကားေြပာတဲအ့ခါ ခပ်ခွာခွာ ေန�ပီး ��ာေခါငး်စညး် (မာစ့်ခ်) တပ်�ကပါ။ ေနာက်�ပီး 
တြခားသ�ေတွကိ� မက�းစက်ေစဖိ� ့ ကာကွယ်တဲအ့ေနနဲလ့ညး် ��ာေခါငး်စညး်ကိ� တပ်ပါ။ ��ာေခါငး်စညး်မ��ိတဲအ့ချိနဆ်ိ�ရင ်��ာေချ၊ ေချာငး်ဆိ�းတဲအ့ခါ တစ်���း၊ လက်ကိ�ငပ်�ဝါ၊ 
အက�ျလက်ဖျား စတာေတွနဲ ့ ပါးစပ်နဲ ့ ��ာေခါငး်ေတွကိ� အ�ပ်ကာပါ။ အသကံျယ်ကျယ် စကားေြပာတာနဲ ့  အသက်ကိ� ြပငး်ြပငး်���သငွး်���ထ�တ်ရတဲ ့ကိ�ယ်လက်လ�ပ်��ားမ�ေတွ 
ဟာလညး် က�းစက်�ိ�ငေ်ြခ ြမင်မ့ားတယ်လိ� ့ ဆိ��ကပါတယ်။ ကိ�ယ်ပ�တာလိ� လက�ဏာေတွ��ိရင ်အလ�ပ်ကေန နားရက်ယ��ပီး အမ်ိြပငထ်ကွ်တာ၊ ပွဲလမ်းေတွမ�ာ ပါဝငတ်ာမျိ�း 
ေ��ာင�်�ား�ကပါ။ ေအာက်မ�ာြပထာတဲ ့ဇယား အတိ�ငး် လက�ဏာ မြပတဲ ့က�းစက်ခံထားရသ�ေတွဆကီ တြခားသ�ကိ� က�းစက်ေစတဲ ့ြဖစ်ရပ်ေတွ (လက�ဏာမြပဘ ဲက�းစက်မ�) 
လညး် ေတွ�ေနရ�ပီး ဒအီချက်နဲပ့တ်သက်�ပီး ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ် အမျိ�းအစားသစ်မ�ာ ပိ��ပီး သတိထားဖိ� ့ လိ�ပါတယ်။ 
မိမိကိ�ယ်တိ�ငအ်တွက်ေရာ၊ အလ�ပ်ခွငထ်ကဲလ�ေတွကိ� က�းစက်မ� တားဆးီေရးအတွက်ပါ ဒအီချက်ေတွကိ� သတိြပ� ေစာင်ထ့နိး်�ပီး အဒဲ ီရာသအီလိ�က် တ�ပ်ေကွးေရာဂါနဲ ့ 

ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ် အမျိ�းအစားသစ် ��စ်မျိ�းစလံ�းကိ� �ကိ�တငက်ာကွယ်�ကပါစိ�။့ 
 

 တ�ပ်ေကးွေရာဂါ ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ ်အမျိ�းအစားသစ ်

ကန်ိးေအာငး်ကာလ ၁ရကမ်� ၂ရက ် ၁ရကမ်� ၁၄ရက ်(ပျမ်းမ� ၅.၆ရက်) 

လက�ဏာမြပဘ ဲက�းစကမ်� ၁၀% 

လက�ဏာမြပတဲ ့လ�နာမ�ာ ဗိ�ငး်ရပ်စ်ပိ�း ပမာဏ နညး်ပါး 
%အနညး်ငယမ်� ၆၀% 

လက�ဏာမြပတဲ ့လ�နာလညး် ဗိ�ငး်ရပ်စ် ပမာဏများ�ပီး က�းစက�်ိ�ငစ်မ်ွး ြပငး် 

ဗိ�ငး်ရပ်စ ်��တလ်�တက်ာလ ၅ရကမ်� ၁၀ရက ်(အများအားြဖင် ့၅ရကမ်� ၆ရက်) မျိ�းဗီဇကိ� အချိနအ်�ကာ�ကးီ စစ်ေဆးေတွ� ��ိ�ိ�ငေ်ပမဲ ့က�းစက�်ိ�ငစ်မ်ွး��ိတဲ ့ဗိ�ငး်ရပ်စ် 
ထ�တလ်�တက်ာလမ�ာ ၁၀ရက ်အတွငး်သာ 

ဗိ�ငး်ရပ်စ ်စစေ်ဆးေတွ� ��ိမ� 
အြမင်ဆ့ံ�းအချိန် 

ေရာဂါြဖစ်�ပီး ၂ရက၊် ၃ရက ်အ�ကာ ေရာဂါ မြဖစ်ခင ်၁ရကအ်လိ� 

ကာကယွေ်ဆး အသံ�းြပ��ိ�ငေ်ပမဲ ့ရာသခီျိနေ်ရာက်တိ�ငး် ထေိရာကမ်� မတ� တထီငွဆ်ြဲဖစ်ေပမဲ ့လက�်�ိအချိနမ်�ာ ထေိရာက်တဲ ့ကာကွယေ်ဆး မေပ�ေသး 

"က�းစကေ်ရာဂါများဆိ�ငရ်ာ ဂျပန ်အသငး် မ� အဆိ�ြပ�ေသာ ယခ�ေဆာငး်ရာသ ီတ�ပ်ေကးွ��င် ့COVID-19 အတကွ ်�က�ိတငြ်ပငဆ်ငေ်ရး"မ� ေကာက်��တခ်ျက် 
 

ကိ�းကားသည့် အငတ်ာနက ်စာမျက�်�ာ  
လင်ခ့်များ 

"အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သငမ်ျား၏ မိတေ်ဆ"ွ  
ဝကဘ်ဆ်ိ�က် မ� 
・Living information＞Information on  

health and wellness 
・Technical Intern Trainee Handbook လင်ခ့ ်
 

 インフルエンザ

い ん ふ る え ん ざ

（季節性

きせつせい

）対 策

たいさく

  

（ 首 相

しゅしょう

官 邸

かんてい

） 
(တ�ပ်ေကးွေရာဂါ (ရာသအီလိ�က)် စမီခံျက ်(ဝန�်ကးီချ�ပ်�ံ�း)) 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ 

kansensho/influenza.html 

ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ်အမျိ�းအစားသစ်က�းစကေ်ရာဂါ��င်ပ့တသ်က၍် 
(�ိ�ငင်ြံခားသားနညး်ပညာအလ�ပ်သငတ်နး် �ကးီ�ကပ်ေရး ေကာ်မတ)ီ 
 

外 国 人

がいこくじん

の皆

みな

さんへ 

（新 型

しんがた

コロナウイルス

こ ろ な う い る す

感 染 症

かんせんしょう

に 

関

かん

する 情 報

じょうほう

）（厚 生

こうせい

労 働 省

ろうどうしょう

） 
(�ိ�ငင်ြံခားသားများအတကွ ်(ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စအ်မျိ�းအစားသစက်�းစကေ်ရာဂါ 
ဆိ�ငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက)် (ကျနး်မာေရး၊ အလ�ပ်သမား��င် ့လ�မ�ဖ�လံ�ေရး ဝန�်ကးီဌာန)) 
 

新 型

しんがた

コロナウイルス

こ ろ な う い る す

感 染 症

かんせんしょう

について（厚 生

こうせい

労 働 省

ろうどうしょう

） 
(ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စအ်မျိ�းအစားသစက်�းစကေ်ရာဂါ��င်ပ့တသ်က၍် (ကျနး်မာေရး၊အလ�ပ်သမား  
��င် ့လ�မ�ဖ�လံ�ေရး ဝန�်ကးီဌာန)) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
 

新 型

しんがた

コロナウイルス

こ ろ な う い る す

（NHK）(ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စအ်မျိ�းအစားသစ ် (NHK)) 
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/ 
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"၂၈ �ကမ်ိေြမာက ်�ိ�ငင်ြံခားသားအတတပ်�ာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင�်�င် ့သငတ်န်းသားများ၏ဂျပန်ဘာသာစာစစီာကံ�း�ပိ�ငပဲွ်"  

��ရသ�စာရငး် အေ�ကာငး်�ကားလ�ာ 

 

  အခ�တစ်�ကိမ် "၂၈ �ကိမ်ေြမာက် �ိ�ငင်ြံခားသားအတတ်ပညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင�်�င် ့သငတ်နး်သားများ၏ဂျပနဘ်ာသာစာစီစာကံ�း�ပိ�ငပ်ွဲ" မ�ာ အများအြပား ဝငေ်ရာက် 
ယ���ပိ�င�်ကတဲအ့တွက် ေကျးဇ�းတငပ်ါတယ်။ စာမ�ေပါငး် ၂,၉၇၁ ပ�ဒ ်ထကဲ အေသအချာ စိစစ်ေရွးချယ်�ပီး ဆ�ရသ� ၂၈ဦး (အေကာငး်ဆံ�းဆ� ၄ဦး၊ ထ�းခ�နဆ်� ၄ဦး၊ အထ�းဆ� ၂၀ဦး) 
ကိ� ေရွးချယ်လိ�က် ပါတယ်။ 
 

 https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html 
 အေကာငး်ဆံ�းဆ� (၄ဦး) 

နာမည ် လကရ်ာေခါငး်စ� �ိ�ငင်သံား  နာမည ် လကရ်ာေခါငး်စ� �ိ�ငင်သံား  

HA THANH NHAN マスクなんかいらない ဗီယကန်မ ် ZHANG QIAOMEI 愛は国境を越えて တ��တ ်

LE THI YEN 小さな木 ဗီယကန်မ ် XU HE 魅力的なルール တ��တ ်
 ထ�းခ�နဆ်� (၄ဦး) 

LIU LICHENGCHUAN 完食 တ��တ ် ZUN HAY MAR HNIN 綺麗な嘘 ြမနမ်ာ 

TRAN THI AI LY 看護師にエールを ဗီယကန်မ ် ZINAMIDAR SAINBILEG 私の100人のおばあちゃん မနွဂ်ိ�လးီယား 

 အထ�းဆ� (၂၀ဦး) 

KONG XIAOQING 友達ができました တ��တ ် NGUYEN THI THANH TRANG 私が24歳の時 ဗီယကန်မ ်

BATBAYAR 
BOLORCHIMEG この世はねじで出来ている မနွဂ်ိ�လးီယား BAT-OCHIR TSATSRALSAIKHAN 挨拶の力とあの笑顔 မနွဂ်ိ�လးီယား 

CHEN QINGQING 夢は私のエンジン တ��တ ် DI JIA 夢に向かって တ��တ ်

NITA YUNIAR きれいになるということの意味 အငဒ်ိ�နးီ��ား ZHANG HONGBO 日本の温泉 တ��တ ်

NGUYEN THI LIEU 心のドア ဗီယကန်မ ် XIAO LI 走り続ける တ��တ ်

WANG XIYAN 親心 တ��တ ် LI PING 味噌汁が深い တ��တ ်

NGUYEN THI PHUONG 時雨 ဗီယကန်မ ် LI SONG 梅の花に思うこと တ��တ ်

PHAM THI HUONG LY 行列の習慣 ဗီယကန်မ ် ON THI ANH NGUYET 20歳－初桜の季節 ဗီယကန်မ ်

TRAN THI NGOC TIEN 品質賞のMVPをもらったこと ဗီယကန်မ ် LE THI MAI TRANG 努力は報われる。 ဗီယကန်မ ်

NGUYEN THI HOAI 意志あるところに道あり ဗီယကန်မ ် DIMAS RIZAL MAULANA HASYIM 働き方改革は何ですか？ အငဒ်ိ�နးီ��ား 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
မာ��အစိန်တစေ်ယာက ်ေခါက�်ွကဲိ� စ�ပ်�ပီးစားတဲအ့သေံ�ကာင် ့အေတးွဝငမိ်ခဲ့ပါတယ။်  

ဂျပနက် ရာမဲနး် ေခါက်ဆွြဲပ�တ်ဟာ ဂျပနလ်�မျိ�းေတွသာမက �ိ�ငင်ြံခားသားေတွ�ကားမ�ာလညး် လ��ကိ�က်များ�ပီး "ဂျပနက်ိ�လာတဲအ့ချိနရဲ် ့ 
ေပျာ်စရာတစ်မျိ�းက ရာမဲနး်ဆိ�ငက်ိ� သာွးရတာပါ" လိ� ့ ဆိ�သ�ေတွလညး်��ိပါတယ်။ ဒါေပမဲ ့ဂျပနလ်�မျိ�းေတွဟာ အစားစားပံ�အေလအ့ထ တစ်မျိ�း 
အေနနဲ ့ ရာမဲနး်စတဲ ့ေခါက်ဆွေဲတွကိ�စ�ပ်�ပီး (အသြံမညေ်အာင)် စား�ကတာများေပမဲ ့အဒဲအီသကံိ� မ��စ်သက်ဘ�း၊ ဒါမ�မဟ�တ် စ�ပ်မစားတတ်ဘ�း 
ဆိ�တဲ ့�ိ�ငင်ြံခားသားေတွရဲ ့ သေဘာထားေတွကိ�လညး် မ�ကာမ�ကာ �ကားရပါတယ်။ သငတ်ိ�ေ့ရာ ဘယ်လိ� ခစံားမိပါသလဲ။ 

မစားြဖစ်တာ �ကာ�ပီ 
တစ်ကိ�ယ်ေတာ်ရာမဲနး် 

အခ�ထက်ထ ိ

သတိမထားမိခဲေ့ပမဲ့

အားလံ�း အားပါးတရ 

အသြံမညေ်အာင ်

စား�ကတာပါလား 

― ��လတွ ်��လတွ ်― မန်ဂါနဲေ့လလ့ာ�ကစိ� ့ ဂျပန်လ�မျိ�းတိ�ရဲ့စ့တိေ်နသေဘာထား 

��ရ��ိသ�များအား ချီးကျ�းဂ��်ြပ�ပါသ� ်

 အကာြခားေနလိ� ့ 
 မြမငရ်ေတာ ့ 
ပိ��ပီး သတထိားမိတယ ်
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Hãy điền vào những ô trống trong hình dưới đây những động từ chỉ hành động và trạng thái ở dạng nguyên thể để kết thúc câu. Động từ nguyên thể
còn được gọi là “động từ dạng từ điển” vì khi tra từ điển, ta sẽ gặp động từ ở dạng này.  
Các bạn hãy thử đọc to những động từ đó và khi kéo dài âm cuối ta sẽ thấy tất cả đều kết thúc bằng chữ “う” (u). 
Thực tế khi sử dụng, chữ cuối của động từ được biến đổi tùy theo các thể khác nhau. Ví dụ: Động từ “ひく” , nghĩa là “kéo” dưới đây, ta có các dạng 
sau: “ひかない、ひきます、ひく、ひけば… (hikanai, hikimasu, hiku, hikeba…). 
Trong tờ tin này, chúng tôi thường không dùng cách viết sử dụng thể nguyên dạng để kết thúc câu. 
下面的词汇是表示动作、作用・存在等的动词的终止形。也是查国语词典的时候出现的词条。 

读出声音来，把最后一个音拖长，无论哪个都是「ウ」。 

实际使用时，像「ひかない、ひきます、ひく、ひけば……」等，词汇的终止形式会发生变化。本杂志中，比起终止形，

其他形式使用得更多。 

Kata-kata di bawah ini merupakan bentuk akhir dari kata kerja yang mengungkapkan gerak, aksi dan keberadaan. Ini juga merupakan
kata kepala saat mengacu pada kamus bahasa Jepang. 
Jika Anda membacanya dengan mengeluarkan suara dan memperpanjang bunyi terakhir, semua berakhir dengan "u". 
Akan tetapi, dalam penggunaan sebenarnya, akhiran kata akan berubah, seperti "hikanai, hikimasu, hiku, hikeba, ... " . Bentuk kata 
kerja lebih sering digunakan dalam bentuk lain daripada bentuk akhir. 

Дараах үгүүд нь үйлдэл болон нөлөөлөл, оршихуйг илэрхийлдэг үйл үгүүдийн үндсэн хэлбэр нь юм. Мөн энэ хэлбэр
нь Япон хэлний тайлбар толины толгой үг болдог. 

Дуу гарган уншиж, төгсгөлийнх нь авиаг сунгавал, бүгдээрээ “u/ウ” байна. 
Харин бодитоор хэрэглэгдэхдээ, “hikanai/ひかない、hikimasu/ひきます、hiku/ひく、hikeba/ひけば...” гэх мэтчилэн үгийн 

төгсгөлийн хэлбэр нь өөрчлөгддөг. Үйл үг нь үндсэн хэлбэрээсээ илүү бусад хэлбэрээр хэрэглэгдэх нь их тохиолддог. 
The words at the bottom are verbs that express a movement, action or existence in terminal form. The terminal form is also called 
dictionary form, because words appear in this form when you look them up in the dictionary. 
Read them out loud and stretch the last sound. You will find that they all end with the “ウ” sound. 
When actually using these verbs, however, the verb ending changes. For example, “ひく” may be used as “ひかない,” “ひきます,” 
“ひく,” “ひけば” and so on. In this way, verbs are used more frequently in forms other than the terminal form. 

Ang mga salita sa ibaba ay ang pangwakas na anyo ng mga pandiwa na nagpapahayag ng mga aksyon, kilos,
pag-iral at iba pa. Isa rin itong punong salita kapag titignan sa isang diksiyunaryong hapon. 
Kung babasahin mo ito nang malakas at pahabain ang huling tunog, ang lahat ay magiging "U". 
Kapag aktwal na ginamit mo talaga ito, magbabago ang pagtatapos ng mga salita, tulad ng 「ひかない、ひきます、
ひく、ひけば……」Ang mga pandiwa ay madalas na ginagamit sa iba pang mga form kaysa sa pangwakas na anyo.

คาํดา้นล่างเป็นรูปพจนานุกรมของคาํกริยาท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหว การกระทาํและการมีอยู ่เป็นคาํหลกัท่ีใชดู้เวลาเปิดหาศพัทใ์นพจนานุกรมภาษาญ่ีปุ่น
หากอ่านออกเสียงและยดืเสียงตวัสุดทา้ยดูกจ็ะพบวา่ ทุกคาํจะลงทา้ยดว้ยเสียง “อุ”  
เวลาท่ีใชจ้ริงกจ็ะเปล่ียนเสียงลงทา้ยคาํเป็น “ฮิคะนะอิ, ฮิคิมะซุ, ฮิคุ, ฮิเคะบะ......” เป็นตน้ ซ่ึงคาํท่ีปรากฎในวารสารน้ีมกัจะใชรู้ปอ่ืนเสียมากกวา่รูปพจนานุกรม 

  
ពកយខងេ្រកមេនះ គឺជទ្រមង់កិរយិស័ពទេដើមែដលបង្ហ ញអំពីចលន សកមមភព ឬ សភពជេដើម។ េនេពលែដលអនកេបើកវចននុ្រកមភ��បុ៉ន អនកក៏នឹង
េឃើញពកយេនះ។ េនេពលែដលអនក�នបេ�ចញសេម្លង េ�យបង្អូសខយល់ែដលេនខងេ្រកយេគ មួយ�ក៏មនសេម្លង 「ウ」ែដរ។ ជក់ែស្ដងេនេពលែដល
េយើងេ្របើ្របស់ភ��បុ៉ន ពកយែដលេនចុងេ្រកយេគគឺ 「ひかない、ひきます、ひく、ひけば……」។ របូ�ងរបស់កិរយិស័ពទគឹ ្រតូវបនេគេ្របើជញឹកញប់
កនង្រទង់្រទយេ��ង ជជង្រទង់្រទយកិរយិស័ពទេដើម។   
  ေအာက်မ�ာပါတဲ ့စကားလံ�းေတွဟာ ြပ�ြခငး်၊ ြဖစ်ြခငး်၊ ��ိြခငး်ေတွကိ� ေဖာ်ြပတဲ�့ကိယာရဲ ့ အဆံ�းသတ်ပံ�စံေတွပါ။ အဘဓိာန ်မာတိကာအြဖစ်သံ�းတဲ ့စကားလံ�းလညး် ြဖစ်ပါတယ်။ 
  အသထံကွ်�ပီးဖတ်တဲအ့ခါ ေနာက်ဆံ�း အသကံိ� ဆွေဲြပာရင ်အားလံ�း 「ウ」ြဖစ်ပါတယ်။ 
  လက်ေတွ�သံ�းရာမ�ာ「ひかない、ひきます、ひく、ひけば……」စသြဖင် ့စာလံ�းရဲ ့ ေနာက်ဘက်ပိ�ငး် ေြပာငး်လဲပါတယ်။ �ကိယာတစ်ခ�ကိ� အဆံ�းသတ်ပံ�စံထက် တြခားပံ�စံေတွနဲ ့ 
အသံ�းြပ�တာ ပိ�များပါတယ်။   

　　　22


