၄ တန္း သခ ာ်ာၤဘ ာသာရပ္ အေၾကာင္း အရာေခါင္း စဥ္ ား - ယင္း တ ို ့သ ည္

ည္သ ည့္အ ဓ ပၸာ ယ္႐ွိ သနည္း

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္

ယင္းက ည္သည့္အဓပၸာ ယ္႐ွိသနည္း။ ေက ာင္းသား ား ေအာက္ပါတို ့ကို လိုပ္ေဆာင္ရပါလ ့္ ည္။

တစ္ေထာင္အထ

 တစ္သန္းအထ နံပါတ္ ား၏ေနရာတန္ ိုးကို ေယဘိုယ အားျ င့္ နားလည္ျခင္း။ နံပါတ္အ႐ွိြယ္အစားေပၚ ူတည္၍

နံပါတ္၏ ေနရာတန္ ိုး ား

နံပါတ္၏ ေနရာတန္ ိုး ားကို နားလည္ျခင္း။
 နံပါတ္ ားကို ည္သည့္တန္ ိုး

တစ္သန္းအထ သြက္လက္စြာ

ဆို အနးစပ္ဆံိုး ကန္းျပည့္ဂဏန္းအထယူျခင္း

 စံႏိုန္းသခ ာ်ာၤတက
ြ ္ခ က္နည္းကို အသံိုးျပဳ၍ ကန္းျပည့္ဂဏန္း ားကို တြက္လက္စြာ ေပါင္းတတ္၊ ႏိုတ္တတ္ၿပး

ေပါင္းတတ္၊ ႏိုတ္တတ္ျခင္း

သူတို ့၏ အေျ

ားကို က ဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္၍ ႐ွိင္းျပျခင္း

ေျ ာက္ျခင္းကို အသံိုးျပဳ၍

 ႏိုင္းယဥ္၍ အေျ ာက္ည ျခင္းပိုဒ္စာ ားကို အဓပၸာယ္ ြင့္ တင္ျပျခင္း

ပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္းျခင္း

 ည ျခင္းႏင့္ ေရးဆြျြဲ ခင္းနည္းတို ့ကို အသံိုးျပဳ၍ စာသားပိုဒ္စာ ားကို အေျ ာက္နည္းျ င့္ ေျ ႐ွိင္းျခင္း

ဂဏန္း ၁ လံိုး၊ ၂ လံိုးျ င့္

 နံပါတ္ေနရာတန္ ိုး၊ ကန္းဂဏန္းတြက္ခ က္နည္း၊ ည ျခင္းကန္းႏင့္ စံန ူနာ ားအေပၚ ူတည္၍ နည္းစနစ္ကိုအသံိုးျပဳၿပး

ေျ ာက္ျခင္း

အေျ

ားကို ႐ွိင္းျပျခင္း၊ တြက္ခ က္ျပျခင္း

 ဂဏန္း ၄ လံိုးအထပါသည့္ နံပါတ္ ားကို ကန္းျပည့္ဂဏန္းတစ္လံိုး၊ ကန္းျပည့္ဂဏန္းႏစ္လံိုးတို ့ျ င့္ ေျ ာက္ျခင္း
အပိုင္းကန္းႏင့္ ဆတိုးကန္း

 ကန္းျပည့္ဂဏန္းတစ္လံိုးသည္ သိုဒၶကန္းေလာ၊ စိုေပါင္းကန္းေလာဆိုသည္ကို ဆံိုးျ တ္ျ ခင္း (0-100)
 ေပးထားသည့္နံပါတ္၏ ဆတိုးကန္းႏင့္ အပိုင္းကန္း စာရင္းကို ေ ာ္ျပျခင္း (1-100)

အစားနည္းကို အသံိုးျပဳ၍ ပိုဒ္စာကို

 ေက ာင္းသား ားသည္ ည ျခင္းႏင့္ ေရးဆြျြဲ ခင္းတို ့ကို ႏိုင္းယဥ္အသံိုးျပဳ၍ စာသားပိုဒ္စာ ားကို အစားနည္းျ င့္

ေျ ႐ွိင္းျခင္း

ေျ ႐ွိင္းျခင္း
 ေက ာင္းသား ားသည္ အႁခြင္းက န္ေသာ စာသားပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္းၿပး
ခန္ ့ န္းသည့္နည္းတို ့ျ င့္ သူတို ့၏ အေျ

တ္ဥာဏ္ျ င့္သခ ာ်ာၤတက
ြ ္နည္းႏင့္

ားကို ႐ွိင္းျပျခင္း

ဂဏန္း ၁ လံိုးျ င့္ စားျခင္း

 (ဂဏန္း ၄ လံိုးအထကို ဂဏန္း ၁ လံိုးျ င့္စား၍) အစားကန္း၏ရလဒ္ႏင့္ အႁခြင္းကန္းျပည့္ဂဏန္း ားကို ႐ွိာျခင္း

ည ျခင္းကို အသံိုးျပဳ၍

 အေပါင္း၊ အႏိုတ္၊ အေျ ာက္၊ အစားတို ့ကိုသံိုး၍ အဆင့္ဆင့္တြက္ခ က္ရသည့္ ကန္းျပည့္ဂဏန္း ားပါေသာ

ပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္းျခင္း

စာသားပိုဒ္စာကို ကန္းျပည့္ဂဏန္းအေျ

ားရ႐ွိေအာင္ ေျ ႐ွိင္းျခင္း

 အႁခြင္းက န္ေသာ အစားပိုဒ္စာ - ဤပိုဒ္စာ ားကို ည ျခင္းျ င့္ ေ ာ္ျပျခင္း
ထပ္တူ ဥ္း

 2D ပံိုစံျ င့္ ဆြႏ
ြဲ ိုင္သည့္ ထပ္တူ ဥ္း ားအားလံိုးကို ေရးဆြျြဲ ခင္း
 အစက္ ား၊

ဗဟိုဂံ ား



ဥ္းေၾကာင္း၊

ဥ္းျပတ္၊ ဗဟို ျ ာထြက္ေသာ

ဥ္းတန္း၊ ေထာင့္၊ ေထာင့္ န္ႏင့္

ဥ္းၿပဳင္ ားကို ေရးဆြျြဲ ခင္း

ဥ္းၿပဳင္ သို ့ ဟိုတ္ ေထာင့္ န္ ဥ္း၊ ေထာင့္တို ့ေပၚ ူတည္၍ ပံိုသ႑ာန္ကို အ ဳးအစားခြျြဲ ခင္း၊ ေထာင့္ န္ႀတဂံကို
ခြျြဲ ခားေ ာ္ထိုတ္ျ ခင္း

ေထာင့္ ား

 အေျ

သသည့္ ေထာင့္ ားကို အေျ ရာရန္ အေပါင္း၊ အႏိုတ္ပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္းျခင္းႏင့္ ေထာင့္တိုင္း စက္္ိုင္းျခ ္းကို

အသံိုးျပဳ၍ ေထာင့္တစ္ေထာင့္၏ ဒဂရကို တိုင္းတာျခင္း
အနးစပ္ဆံိုးခန္ ့ န္းခ က္

 အကြာအေ္း၊ အခ န္ႏင့္ ထိုထည္တို ့ပါ္င္ေသာ စာသားပိုဒ္စာ ားကို တြက္ခ က္နည္းေလးနည္းတို ့ျ င့္ ေျ ႐ွိင္းျခင္း

အတိုင္းအတာယူနစ္

 အနးစပ္ဆံိုးခန္ ့ န္းခ က္ ကို နားလည္ရန္ စံႏိုန္းအ တ္ ားကို အသံိုးျပဳျခင္း (ကားတစ္စးသည္ တစ္တန္ခန္ ့ေလးသည္)

အခ က္အလက္ ားကို



ေ ာ္ျပျခင္းႏင့္ အဓပၸာယ္ ြင့္ျခင္း

ဥ္းျပပံို ားကို အသံိုးျပဳ၍ အေပါင္း၊ အႏိုတ္ဆိုင္ရာ အပိုင္းကန္းပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္းျခင္း၊

ဥ္းျပပံို ားကို

အပိုင္းကန္းျ င့္ ေ ာ္ျပျခင္း (၁/၂ ၊ ၁/၄၊ ၁/၈)

ပတ္လည္အနား

 ပံိုေသနည္းကို အသံိုးျပဳ၍ ေထာင့္ န္စတိုဂံတစ္ခို၏ ပတ္လည္အနားကို ႐ွိာျခင္း - လက္ေတြ ့ဘ္ႏင့္

ဧရယာ

 ပံိုေသနည္းကို အသံိုးျပဳ၍ ေထာင့္ န္စတိုဂံတစ္ခို၏ ဧရယာကို ႐ွိာျခင္း - လက္ေတြ ့ဘ္ႏင့္ စာသားပိုဒ္စာ ားတြင္

စာသားပိုဒ္စာ ားတြင္ အသံိုးျပဳျခင္း
အသံိုးျပဳျခင္း
အပိုင္းကန္း တူည ိုႏင့္ ႏိုင္းယဥ္ ို

 <, >, =, ≠ တို ့ကို အသံိုးျပဳၿပး ပိုင္းေ္ႏင့္ ပိုင္းေျခ တူေသာ အပိုင္းကန္းႏစ္ခိုကို ႏိုင္းယဥ္ျ ပျခင္း

ပိုင္းေျခတူညေသာ

 ပိုင္းေျခတူေသာ နံပါတ္အ ဳး ဳးတို ့ကို ေပါင္းျခင္း၊ ႏိုတ္ျခင္းႏင့္ အပိုင္းကန္းစာသားပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္းျခင္း

အပိုင္းကန္း ားကို ေပါင္းျခင္း၊
ႏိုတ္ျခင္း
ကန္းျပည့္ဂဏန္းျ င့္

 အပိုင္းကန္းတစ္ခိုကို ကန္းျပည့္ဂဏန္းတစ္ခိုျ င့္ေျ ာက္ျခင္းျ င့္ စာသားပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္းျခင္း

အပိုင္းကန္း ားကို ေျ ာက္ျခင္း
အပိုင္းကန္း၊ ဒသ ကန္းႏင့္
ေငြေၾကးတို ့ကို ေ ာ္ျပျခင္း

DMPS ̶ Updated 9.26.16

 +, ̶ , ×, ÷ တို ့ကို အသံိုးျပဳ၍ ႐ွိိုး႐ွိင္းေသာ အပိုင္းကန္း သို ့ ဟိုတ္ ဒသ ကန္းပိုဒ္စာ ားအပါအ္င္ ေငြေၾကးပါ္င္ေသာ
စာသားပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္းျခင္း
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