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

ည္သ ည့္အ ဓ ပၸာ ယ္႐ွိ သနည္း

အေၾကာင္း အရာေခါင္းစဥ္

ယင္း က ည္သည့္အဓပၸာယ္႐ွိသနည္း။ ေက ာင္း သား ား ေအာက္ပါတို ့ကို လိုပ္ေဆာင္ရပါလ ့္ ည္။

နံပါတ္၏ေနရာတန္ ိုး ိုးႏင့္ ထပ္ကန္း

 ဂဏန္း ေျ ာက္ ားစာတို ့ ထိုဂဏန္း ား၏တန္ ိုး ကို ေ ာ္ျပျခင္း (ဥပ ာ၊ ဂဏန္း တစ္လံိုးသည္
ယင္း ၏ညာဘက္႐ွိ ဂဏန္း ထက္ ၁၀ ဆပို၍ တန္ ိုး ႐ွိၿပး ယင္း ၏ဘယ္ဘက္႐ွိဂဏန္းထက္ ၁/၁၀
တန္ ိုး ႐ွိသည္) ၁၀ ထပ္ကန္း ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ထပ္ကန္းကိုအသံိုး ျပဳျခင္း ။

ဂဏန္း ၄ လံိုး အထကို ဂဏန္း ၂ လံိုး ပါ

 စံိုးႏိုန္း သခ ာ်ာၤတက္ခ က္နည္းကို အသံိုး ျပဳ၍ ဂဏန္းေလးလံိုးအထပါ ကန္းျပည့္နံပါတ္ ားျ င့္ ေျ ာက္ျခင္းကို

ကန္း ျပည့္နံပါတ္ ားျ င့္ ေျ ာက္ျခင္း
အစဥ္အတိုင္း တက္ခ က္နည္း၊

႐ွိင္း ျပျခင္း
 အစဥ္အတိုင္း တက္ခ က္နည္းကို အသံိုး ျပဳ၍ ဝိုက္ကင္း၊ ေထာင့္ကင္း ၊ တန္ ့ကင္း တို ့ပါေသာ

ေ ာ္ျပခ က္ိုးႏင့္ ည ျခင္း

ေ ာ္ျပခ က္ ားကို ေရးသားျခင္း ၊ တက္ခ က္ျခင္း

ဂဏန္း ၄ လံိုး အထကို ဂဏန္း ၂ လံိုး ပါ  စားလဒ္၊ စံိုးႏိုန္း သခ ာ်ာၤတက္ခ က္နည္းိုးႏင့္ ဧရယာတက္နည္း တို ့ကို အသံိုး ျပဳ၍ ကန္း ျပည့္နပ
ံ ါတ္ ားကို
ကန္း ျပည့္နံပါတ္ ားျ င့္ စားျခင္း

စားျခင္း အား တက္ခ က္ျခင္း၊ ႐ွိင္း ျပျခင္း

ဒသ ေထာင္ကန္း နံပါတ္၏

 ေထာင္ကန္း အထပါ ဒသ ကန္း ိုးႏစ္ခိုကို ိုးႏိုင္း ယဥ္ျခင္း (ဥပ ာ၊ ၀.၂၅၆ > ၀.၁၅၇) ိုးႏင့္ အနးစပ္ဆံိုး ယူျခင္း

ေနရာတန္ ိုး

 စံိုးႏိုန္း ပံိုစံ၊ စာသားပံိုစံိုးႏင့္ ခ ်ဲ ့ထင္ထားေသာ ပံိုစံတို ့ျ င့္ ဒသ ကန္း ားကို တ္ျခင္း ၊ ေရးျခင္း

ဒသ ရာကန္း ကို ေပါင္းျခင္း၊ ိုးႏိုတ္ျခင္း

 (ပံို ား၊ စံန ူနာ ား သို ့ ဟိုတ္ တက္ရလယ္ေအာင္ ျပဳလိုပထ
္ ားျခင္း ား ပါဘ်ဲ) ဒသ ရာကန္းကို
ေပါင္း ျခင္း ၊ ိုးႏိုတ္ျခင္း ိုးႏင့္ ႐ွိင္း ျပျခင္း

ဒသ ရာကန္း ျ င့္ ေျ ာက္ျခင္း

 ဒသ ရာကန္း ျ င့္ ေျ ာက္ျခင္း၊ နည္းပရယာယ္ိုးႏင့္ အေၾကာင္းျပခ က္ ားကို ႐ွိင္းျပျခင္း
 ၁၀ ထပ္ကန္း ျ င့္ ေျ ာက္သည့္အခါ ေျ ာက္သည့္ပိုစ
ံ ံ ားကို ႐ွိင္း ျပျခင္း

ဒသ ရာကန္း ျ င့္ စားျခင္း

 ဒသ ရာကန္း ျ င့္ စားျခင္း၊ နည္း ပရယာယ္ိုးႏင့္ အေၾကာင္းျပခ က္တို ့ကို ႐ွိင္း ျပျခင္း
 ၁၀ ထပ္ကန္း ျ င့္ စားသည့္အခါ စားသည့္ပံိုစံ ားကို ႐ွိင္း ျပျခင္း

ပိုင္း ေျခ တူညေသာ အပိုင္း ကန္း

 ေရာေထထားသည့္ နံပါတ္ ားိုးႏင့္ အပိုင္းကန္း ားတို ့ကို ေပါင္း ျခင္း ၊ ိုးႏိုတ္ျခင္းျ င့္ စာသားပိုဒစ
္ ာ ားကို

ားကို ေပါင္း ျခင္း ၊ ိုးႏိုတ္ျခင္း
ေရာေထထားသည့္ နံပါတ္ ားိုးႏင့္

ေျ ႐ွိင္း ျခင္း
 ေရာေထထားသည့္ နံပါတ္ ားိုးႏင့္ အပိုင္းကန္း ားတို ့ကို ေျ ာက္ျခင္းျ င့္ လက္ေတ ့ဘဝပိုဒ္စာ ားကို

အပိုင္း ကန္း ားတို ့ကို ေျ ာက္ျခင္း

ေျ ႐ွိင္း ျခင္း

ကန္း ျပည့္နံပါတ္ျ င့္ အပိုင္း ကန္း ားကို  ကန္း ျပည့္နံပါတ္ျ င့္ အပိုင္း ကန္း ားကို စားျခင္းိုးႏင့္ အပိုင္း ကန္းျ င့္ ကန္း ျပည့္နံပါတ္ ားကို စားျခင္း ျ င့္
စားျခင္း
ပံိုစံ ားိုးႏင့္ ကန္း ား
X, Y

ဥ္း ားပါေသာ ျပင္ညဇယား

လက္ေတ ့ဘဝပိုဒ္စာ ားကို ေျ ႐ွိင္း ျခင္း (a/b = a÷b; ၁၀/၃ = ၃ ၁/၃)
 (ေ ာ္ျပထားသည့္ စည္း ဥ္း ား) နံပါတ္ပံိုစံ ား X ိုးႏင့္ Y အကၡရာသခ ာ်ာၤအစံို ားကို ေရးသားျခင္း
 X, Y

ဥ္း ားပါေသာ ျပင္ညဇယားေပၚတင္

 X, Y

ဥ္း ားပါေသာ ျပင္ညဇယား ပထ ေလးေထာင့္ကက္တင္ ပဳင့္ ားဆျ်ဲ ခင္း

ဥ္း ားဆ်ဲျခင္း ျ င့္ ပံိုစံ ား၏ဆက္စပ္ ိုကို အဓပၸာယ္ င့္ဆိုျခင္း

 အခ က္အလက္ ားကို ဆက္စပ္၍ ျပင္ညဇယား ားကို အဓပၸာယ္ င့္ဆိုျခင္း
 ေ ာ္ျပထားေသာ ျပင္ညဇယားေပၚ ပဳင့္ကို ည္သို ့႐ွိာရေၾကာင္း ႐ွိင္း လင္းျပျခင္း
အခ က္အလက္ ားကို ေ ာ္ျပျခင္း ိုးႏင့္



အဓပၸာယ္ င့္ျခင္း

 ပိုင္း ကန္း တန္ ိုး ားျ င့္ ဥ္း ျပပံိုတစ္ခက
ို ို ေရးဆျ်ဲ ခင္း

ဥ္း ျပပံိုတစ္ခိုေပၚတင္ေ ာ္ျပထားေသာ အခ က္အလက္ ားပါဝင္သည့္ ပိုဒ္စာကို ေျ ႐ွိင္း ျခင္း

တိုင္း တာ ိုယူနစ္ ားကို ေျပာင္း လ်ဲျခင္း  ယူနစ္ေျပာင္း လ်ဲျခင္း စနစ္ကို သံိုး ၿပး အဆင့္ဆင့္တက္ရသည့္ စာသားပိုဒစ
္ ာ ားကို ႐ွိင္း ျခင္း (ဥပ ာ၊
ပို႐ွိက္ဆတ္တစ္ေကာင္က ၃ ေပေျပးသည္။ ပိုး ဟပ္တစ္ေကာင္က ၁၀ စကၠန္ ့တင္ ၄၂ လက္ ေျပးိုးႏိုင္သည္။
ည္သူက ပိုေဝးေဝးေျပးိုးႏိုင္ ည္နည္း။)
 စံိုးႏိုန္း တိုင္း တာ ိုယူနစ္ ားျ င့္ ေျပာင္း လ်ဲျခင္း (ဥပ ာ၊ ၁ ေပ = ၁၂ လက္ )
2 D ပံိုသ႑ာန္ ား

 2 D ပံို ားကို တစ္ခို သို ့ ဟိုတ္ ထိုထက္ ားေသာ အ ဳးအစား ားအျ စ္ချ်ဲ ခား၍ သူတို ့၏ဂိုဏ ္သတကို
ေ ာ္ျပျခင္း

ေလးေထာင့္ အလင္း ယိုင္ န္တိုးံ ၏

 ေလးေထာင့္ အလင္း ယိုင္ န္တိုးံ ၏ထိုထည္ပ ာဏကို ႐ွိာရန္ v = l x w x h ဟူသည့္ ပံိုေသနည္းကို သံိုး ျခင္း

ထိုထည္ပ ာဏ

 ေလ့ေထာင့္ အလင္း ယိုင္ န္တံိုးိုးႏစ္ခို၏ ထိုထည္ပ ာဏအစတ္အပင
ို ္းကို ေပါင္းၿပး
ယင္း တို ့၏ထိုထည္ပ ာဏကို ႐ွိာျခင္း
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