
 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၃) 

အမှန်ရရ ွေးရတဲဲ့ ဉာဏ်စမ်ွေးပရေဠကိိို ရ ြေကကညဲ့ပ်ပ ွေး သငဘ်ယ်ရလာကသ်ထိာွေးသလ ဲဆိိုတာကကညဲ့ရ်ရအာင။် 

၁။ လမူှုမ ဒ ယာရပေါ် တ ခာွေးလရဲူ ဲ့ ဓါတပ် ိုကိိုမတငခ်င ်ဘာလိို ဲ့ ရမွေးကကညဲ့ြိ်ေို ဲ့လိိုတာလ။ဲ 

က။ သင မ်္ ာ follower တတွေ လ ိုလ ိုတလာက်တလာက် 

မ္ရ  လ ို   ပ ိုတငရ်တာ တနြ်ျငမ်္ တနမ်္ ာပါ။ 

ြ။ သငက် ဓါတ်ပ ိုထမဲ္ ာမ္ပါတတာ  သင သ်ူငယ်ြျငာ်းတတွေ 

ဇတေဇေါခြစ်သွောားန ိုငလ် ို  ပါ။ 

ဂ။ ဓါတ်ပ ိုထပဲါတဲ လူက သူ  ပ ိုက ို Public နဲ   

မ္တငတ်စြျငတ်ာခြစ်န ိုငလ် ို  ပါ။ 

ဃ။ ဓါတ်ပ ိုက ို edit မ္လိုပ်ပဲ ဘယ်တတာ မ္ မ္တငသ်င ပ်ါ။ 

၂။ ရအာကပ်ါထမှဲ ဘယအ်ဆိိုက အငတ်ာနကရ်ပေါ်က သတငွ်ေးအတို အ ြေစန်ိိုငဆ် ိုွေးလ ဲဆိိုတာရရ ွေးပါ။ 

က။ ခမ္ငာ်းတလာက်ရ  တဲ  ပိုရွေက်ဆ တ်ကက ား 

မမ္  ြို့ ခပငလ်ယ်ကွေငာ်းထဲမ္ ာ တတွေြို့ ရ  ရခြငာ်း။ 

ြ။ အစ ိုားရရ ို ားပ တ်ရက်တ ကာင  ်

မမ္  ြို့ထဲမ္ ာကာားလမ်္ားပ တ်ဆ ို  မ္ှုခြစ်။ 

ဂ။ မမ္  ြို့ တ ရ စဆာနရ် ိုသ ို   ကျာားသာားတပါက်အသစ်တရာက်ရ   ဃ။ ငလျငဒ်ဏတ် ကာင  ်အတဆာက်အအ ိုမ္ျာားပျက်စ ား။ 

၃။ ရအာကပ်ါတိို ဲ့ထမှဲ ဘယအ်ဆိိုက တန်ွေးတအူချငွ်ေးချငွ်ေး ကညူ  ခငွ်ေးရဲ ဲ့ ဥပမာလ။ဲ 

က။ အ မ်္နဲ   ခပဿနာခြစ်တနတဲ တကျာငာ်းသာားက ို 

ဆရာကကူည တယ်။ 

ြ။ တနမ္တကာငာ်းခြစ်တနတဲ  လူငယ်တလားက ိုဆရာေနက် 

ကူည တပားတယ်။ 

ဂ။ လူငယ်တလားက စ တ်ကျနာ်းမ္ာတရားဆရာေနန်ဲ   

သ ခမ္ငခ်ြငာ်းနဲ  ပတ်သက်မပ ား ကိုသမ္ှုြ တနတယ်။ 

ဃ။ လူငယ်တလားက သူနဲ  တေဒနာတူသူတတွေက ို ကူည ြ ို   

ဗ ဒ ယ ို Blog တစ်ြို ခပ လိုပ်တယ်။ 

၄။ Facebook တပေါ်မ္ ာ တအာက်တြာ်ခပပါထကဲ ဘယ်အရာအတွေက် algorithm အသ ိုားမ္ခပ ထာားတာလဲ။ 

က။ သင ရဲ်  newsfeed မ္ ာ ဘယ်အတ ကာငာ်းအရာတတွေ 

ခပတစြျငလ်ဲဆ ိုတာ ဆ ိုားခြတ်ြ ို   

ြ။ သငန်ဲ   အခပနအ်လ နဆ်က်သွေယ်မ္ှု က ို အတခြြ မပ ား 

တြျ  ြို့သူငယ်ြျငာ်းတတွေရဲ   ပ ို  စ်တတွေက ို တရွေ ားြျယ်ခပသန ိုငြ် ို   

ဂ။ သငတ်ငလ် ိုက်တဲ  ပ ို  စ်တ ိုငာ်း like အမ္ျာားကက ားရမ္ယ်လ ို   

အာမ္ြ ြ ို   

ဃ။ ဘယ်ပ ို  စ်တတွေက ယ ို ကညစ် တ်ြျလ ို  မ္ရတဲ ၊  spam 

ပါတဲ  လင ြ််တတွေခြစ်န ိုငလ်ဲ ဆ ိုတာ တြာ်ထိုတ်န ိုငြ် ို   

၅။ Catfishing ဆ ိုတာဘာလဲ။ 

က။ အွေနလ် ိုငာ်းတပေါ် တခြာားတစ်တယာက်အခြစ် 

ဟနတ်ဆာငတ်ာ 

ြ။ တခြာားသူတတွေရဲ   follower တတွေက ို ြ ိုားယူတာ 

ဂ။ အွေနလ် ိုငာ်းတပေါ်ကလူတတွေက ို ရ ိုငာ်းစ ိုငာ်းတဲ  

မ္က်တဆ ြျ်ပ ို  တာ 
ဃ။ အွေနလ် ိုငာ်းတပေါ်က ပ ို  စ်တ ိုငာ်းက ို like လိုပ်တာ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၃) 
အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-ဂ၊ ၂-က၊ ၃-ဃ၊ ၄-ဂ၊ ၅-က၊ ၆-ခ၊ ၇-က၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ 

၆။ လ ိြုံျှို့ ဝှကစ်ကာွေးလ ိုွေးနဲ ဲ့ အရကာငဲ့ထ်ဝဲငလ်ိိုကတ်ယ။် လ ို ခ ြုံရရွေးအဆငဲ့ ်တစခ်ို ထပ်ရပါငွ်ေးထညဲ့တ်ဲဲ့ အရနနဲ ဲ့ 

သငဲ့ြ်ေိုန်ွေးထကဲိို န ပါတတ်စခ်ိုပိို ဲ့ရပွေးတယ ်ဆိိုတာ ဘာကိိုရ ပာတာလ။ဲ 

က။ စ စစ်ထ နာ်းသ မ်္ားမ္ှုရ  ခြငာ်း ြ။ အဆင  ်၂ ဆင  ်စစ်တဆားမ္ှုပ ိုစ  

ဂ။ လျှ  ြို့ ေ က်စကာားလ ိုား မ္ျှတေခြငာ်း ဃ။ အွေနလ် ိုငာ်းတပေါ် မ္ညသ်ူမ္ည်ေါ မ္သ န ိုငခ်ြငာ်း 

၇။ လ ိြုံျှို့ ဝှကသ်ရက တနဲ ဲ့ မကရ်ဆဲ့ချ် ပိို ဲ့တယဆ်ိိုတာ ဘာအဓိပပါယလ်။ဲ 

က။ ဒ မ္က်တဆ ြျ် က လျှ  ြို့ ေ က်သတက တနဲ   

ခြစ်တနတယ်။ ဒါတ ကာင  ်ဒ မ္က်တဆ ြျ်က ို 

ပ ို  တဲ လူနဲ  လက်ြ သူ န စ်ဦားသာ ြတ်န ိုငတ်ယ်။ 

ြ။ ဒ မ္က်တဆ ြျ်က လူမ္ှုမ္ ဒ ယာတပေါ် public 

နဲ  တငထ်ာားမပ ား လူတ ိုငာ်းြတ်န ိုငတ်ယ်။ 

ဂ။ ဒ မ္က်တဆ ြျ် မ္ ာ တရာားမ္ေငတ်ဲ  

အတ ကာငာ်းအရာအမမ္ဲပါတယ်။ 

ဃ။ ဒ မ္က်တဆ ြျ်က ို မ္တတာ်တဆလူမ္ ာားမပ ား 

ပ ို  လ ိုက်တယ်။ 

 

၈။ ဒါကဘာကိို ရညည်ွှန်ွေးတာပါလ။ဲ ‘အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ်တငတ်ဲဲ့ အရကကာငွ်ေးအရာရတ ကိို စစရ်ဆွေးရပွေးြိေို ဲ့၊ report ရတ ကိို 

ကိိုငတ် ယ ်ရ ြေရှငွ်ေးြိေို ဲ့ နဲ ဲ့ ထခိိိုကရ်စတဲဲ့ အရကကာငွ်ေးအရာရတ ကိို ြေယရှ်ာွေးရပွေးြိေို ဲ့ ဝန်ထမ်ွေးရတ ကိို ဝကဘ်ဆ်ိိုကရ်တ က 

ခန ဲ့်ထာွေးရလဲ့ရိှတယ’် 

က။ မ္ညသ်ူမ္ညေ်ါမ္သ န ိုငခ်ြငာ်း ြ။ စ စစ်ထ နာ်းသ မ်္ားတပားခြငာ်း 

ဂ။ က ိုယ်တရားက ိုယ်တာအြျက်အလက်ထ နာ်းြျ ပ်မ္ှု ဃ။ လူမ္ှုမ္ ဒ ယာ follower မ္ျာား။ 

၉။ ဘယ ်ြေစရ်ပ်က အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ်မှာကိိုယခ်ျငွ်ေးစာမှု ပ ခငွ်ေးကိို ရြော် ပတဲဲ့ ဥပမာလ။ဲ 

က။ လူမ္ှုမ္ ဒ ယာတပေါ် သင သ်ူငယ်ြျငာ်းရဲ   

အရ က်ရစရာပ ိုက ို တငလ် ိုက်မပ ား ရယ်တနတဲ  emoji က ို 

ပ ိုတအာက်မ္ ာ စာတနာ်းထ ိုားလ ိုက်တယ်။ 

ြ။ တနမ္တကာငာ်းတဲ  တကာငတ်လားတစ်တယာက်က 

သူ  တရာဂါ အတ ကာငာ်းအွေနလ် ိုငာ်းတပေါ်ရ ာ ကည ြ် ို   

ဆ ိုားခြတ်လ ိုက်တယ်။ 

ဂ။ တကာငမ်္တလားက သူ  ဓါတ်ပ ိုက ို သူတ ို  မ္ သာားစို group 

chat လိုပ်တဲ ထ ဲပ ို  လ ိုက်တယ်။ 

ဃ။ လူတစ်တယာက်က ပရဟ တအတွေက် ြက်ြက်ြဲြဲ 

လိုပ်တဆာငြ်ဲ တဲ အတ ကာငာ်း ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ တကာငတ်လား 

တစ်တယာက်က“ တတာ်လ ိုက်တာ၊  အစ်က ို ဘယ်လ ို 

ြ စာားတနရလဲဆ ိုတာ ကျွနတ်တာ်သ ပါတယ်ဗျာ” 

လ ို  တရားလ ိုက်တယ်။ 

၁၀။ လမူှုမ ဒ ယာရပေါ်မှာ ဘာသာတရာွေးကိိုအရ ခခ ပပ ွေး လတူစစ်ိုကိို တိိုကခ်ိိုကတ်ဲဲ့ပိို ဲ့စတ်စခ်ိုရိှတယ။် လတူစရ်ယာကက် 

like လိုပ်လိိုကပ်ပ ွေး ောသ အရနနဲ ဲ့ သူ ဲ့သငူယခ်ျငွ်ေးရတ ကိို share လိိုကတ်ယ။် ရအာကပ်ါတိို ဲ့မှ အသငဲ့ရ်တာဆ် ိုွေး 

တ ို ဲ့ ပန်မှုကိိုရရ ွေးပါ။ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၃) 
အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-ဂ၊ ၂-က၊ ၃-ဃ၊ ၄-ဂ၊ ၅-က၊ ၆-ခ၊ ၇-က၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ 

က။ ဒါကဟာသပဲ။ ရယ်စရာဆ ိုရငတ်တာ  like နဲ   share 

လိုပ်တာ ခပဿနာမ္ရ  ပါဘူား။ 

ြ။ ဒါက အမ္ိုနာ်းစကာားခြန  တ်ေခြငာ်းရဲ   ဥပမ္ာပါ။ 

လူမ္ှုမ္ ဒ ယာတပေါ် share တာ မ္မ္ နက်နပ်ါဘူား။ 

ဂ။ Share လ ို  ရပါတယ်။ ဒါတပမဲ္  ဒါက ဟာသဆ ိုတာ 

တသြျာရ ငာ်းလငာ်းတအာငတ်ခပာရပါမ္ယ်။ 

ဃ။ ဓါတ်ပ ို နဲ   တခြာား က ိုယ်တရားအြျက်အလက်တတွေ 

မ္ပါရင ်share လ ို  ရပါတယ်။ 

 


