
ဝိသဒမိဂ်ေလက့ျင့ခ်နး်ေမးခွန်း အမတ ်(၁၁) 

သမာသမ ဒဂဏ်ေတာမ် ဘဂဝါဂဏ်ေတာ်အထ ိ

ဆရာေတာ်ဦးဩသဓ (ဓမာန ဝိဟာရ) ၏ ဝိသဒမိဂ်သငတ်နး် ေလက့ျင့ခ်နး်ေမးခွနး် အမတ် (၁၁) 

သမာသမ ဒဂဏေ်တာ်မ ဘဂဝါဂဏေ်တာ်အထ ိ

 

1.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ဝိဇာဉာဏထ်း င့ ်ြပည့စ်ံြခငး်သည ်ဘရား င၏် သဗညတဉာဏေ်တာ်ကိ ြပည့စ်ံေစ ပီး, 

အကျင့စ်ရဏ င့ ်ြပည့စံ်ြခငး်သည ်မဟာက ဏာဉာဏေ်တာ်ကိ ြပည့စ်ံေစ၏။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

2.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

မေနာမယိဒဉိာဏဟ်သည ်သတပါးစတိ်ကိ သိ ငိေ်သာဉာဏက်ိ ဆလိိသည။် 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

3.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

သအ့သက် သတ်ြခငး်, ပ်ိစက်ြခငး်, သဥ့စာ မတရားလယြခငး်စေသာ လပ်ရပမ်ျိ းသည ်

သတပါးတိက့ိ  ပပနစ်ိးရိမထ်တိ်လန ့ေ်စတတ်ေသာ ပရ ပ-အကျင့ဟ် ေခ၏။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်



 

4.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

"သဂတ-ေကာငး်စွာ သာွးေတာ်မ၏"ဟသည ်သဿတ င့ ်ဥေစဒ, ကာမသခ င့ ်

အတကိလမထ ဟေသာ အစွနး် ၂-ပါးသိ ့ မကပ် ငပဲိ သာွးေတာ်မြခငး်ကိ ဆသိည။် 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

5.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ဘရား ငက် ငေ်ဒဝဒတ်ကိ "ငရဲကျမည့သ်" ေြပာဆြိခငး်မျိ းသည ်စကား ၆-ခွနး်၌ 

'ဟတ်မန,် ကျိ း ိ, သတပါး လညး် စ်သက်ေသာ စကား'မျိ းတွင ်ပါဝငသ်ည။်  

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

6.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ေလာကဝိဒ၌ သတဝါတိ၏့ ပညာဉာဏ ်အ -အရင့က် ိသေိတာ်မြခငး်သည ်

သခါရေလာကကိ သြိခငး်မည၏်။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

7.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

"အ တရ-အတမ ိ"ဟ ဆေိသာ်လညး် ပိ ငဘ်က်ကငး်ေသာ ေ းဘရားတိ ့ င့က်ား 

တေတာ်မေသး၏။ 

(1 point) 



      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

8.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

"သတာေဒဝမ ဿာန-ံ နတ်လတိ၏့ ဆရာ"ဟသာ ဆထိားေသာေကာင့ ်

တိရစာနတ်ိအ့တွက်ကား အားထားရာ ဆရာတစ်ဆ မြဖစ်ေပ။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

9.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

သမာသမ ဒဂဏြ်ဖင့ ်ြမတ်စွာဘရား၏ ပဋေိဝဓဉာဏစ်ွမး်ကိ ြပ ပီး, ဗဒဂဏေ်တာ်ြဖင့ ်

ေဒသနာဉာဏစ်ွမ်းကိ ြပသည။် 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

10.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

အဝိဇာကိ ေထးွအနေ်တာမ် ပီးေသာေကာင့လ်ညး် ဘဂဝါ မညေ်တာ်မ၏။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

11.  ေအာက်ပါတိ၌့ မနရ်ာတစခ်ကိသာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ (1 point) 



သမာသမ ဒ-ဟသည ်- 

      ◯ အလံးစံသြိခငး် 

      ◯ မေဖါက်မြပန ်မနစ်ွာသြိခငး် 

      ◯ ကိယ်တငိ ်သြိခငး် 

      ◯ အထက်ပါအားလံး ြဖစ်သည။် 

 

12.  ေအာက်ပါတိ၌့ မနရ်ာတစခ်ကိသာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

စရဏ တရားသည ်- 

(1 point) 

      ◯ ၄-ပါး 

      ◯ ၇-ပါး 

      ◯ ၁၅-ပါး- ိ၏။ 

 

13.  ေအာက်ပါတိ၌့ မနရ်ာတစခ်ကိသာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

သဂတ-ေကာငး်ေသာအရပ်သိ ့ ကသာွးေတာ်မြခငး်ဟသည ်- 

(1 point) 

      ◯ သေတာ်ေကာငး် ိရာအရပ်... 

      ◯ ေဘးကငး်လံြခံ ရာ အရပ်...  

      ◯ ေသြခငး်ကငး်ရာ နဗိာနဟ်ေသာ အရပ်... ကိ ဆလိိသည။် 

 

14.  ေအာက်ပါတိ၌့ မနရ်ာတစခ်ကိသာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

ေလာကဝိဒ- အလံးစံေသာ ေလာကကိ သြိခငး်ဟသည ်- 

(1 point) 

      ◯ သစာေလးပါးကိ သြိခငး် 

      ◯ သကာသ, သတ, သခါရဟေသာ ေလာကသးံပါးက ိသြိခငး် 

      ◯ အထက်ပါ ၂-မျိ းလံး မနသ်ည။် 



 

15.  ေအာက်ပါတိ၌့ မနရ်ာတစခ်ကိသာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

"ပရိသဒမသာရထ-ိဆးံမထကိ်ေသာ သတဝါတိက့ိ ဆးံမသည"် ဟရာဝယ် 

ြမတ်စွာဘရားသည ်- 

(1 point) 

      ◯ အ နညး်ြဖင့-် 

      ◯ အကမ်းနညး်ြဖင့-် 

      ◯ အ ,အကမ်းနညး် ၂-မျိ းလံးြဖင့-် 

      ◯ အထက်ပါ နညး်အားလံး ပါဝငသ်ည။် 

 

16.  ေအာက်ပါတိတ့ငွ ်မားေသာအရာကိ ေရွးပါ။ 

သတာေဒဝမ ဿာန-ံ၌ သတာ-ဆရာဟသည ်

(1 point) 

      ◯ ၁။ မျက်ေမာက်,တမလွန ်အကျိ းရဖိ ့ သငြ်ပဆးံမေပးတတ်ေသာ ဆရာ 

      ◯ ၂။ စီးပွားချမ်းသာေရး တရားများက ိသငြ်ပေပးတတေ်သာ ဆရာ  

      ◯ ၃။ သသံရာခရီးခဲမ ေကျာလ်ွနေ်အာင ်လညး်မးကီးကဲသ့ိ ့ ထတ်ေဆာငက်ယတ်ငတ်တ်ေသာ ဆရာ 

 

17.  ြမတ်စွာဘရား၏ ဘဂဝါ-ဟေသာ အမညေ်တာ်သည-် (1 point) 

      ◯ ၁။ အခိက်အတန ့က်ိ စွဲ၍ြဖစ်ေသာ အာဝတိက အမညမ်ျိ း 

      ◯ ၂။ အသငွက်စိွဲ၍ြဖစေ်သာ လိဂက အမညမ်ျိ း 

      ◯ ၃။ ဂဏက်ိ အစွဲြပ ၍ြဖစ်ေသာ ေနမိတိက အမညမ်ျိ း 

      ◯ ၄။ အေကာငး်မဲ့ ေခ ံမ ေပးထားေသာ အဓိစသမပ  အမညမ်ျိ း... ြဖစ်သည။် 

 

18.  ဘနး်ေတာ် ၆-ပါးတွင ်မပါေသာ ပဒက်ိ ေရွးထတ်ပါ။ (1 point) 

      ◯ ၁။ ဣဿရိယဘနး်ေတာ် 



      ◯ ၂။ ဓမဘနး်ေတာ် 

      ◯ ၃။ က ဏာဘနး်ေတာ် 

      ◯ ၄။ သရိီဘနး်ေတာ် 

      ◯ ၅။ ယသဘနး်ေတာ် 

      ◯ ၆။ ကာမဘနး်ေတာ် 

 

19.  ေအာက်ပါ စကားမျိ း၌ ဘရားေြပာေသာ စကား ၁-ခနွး်ကိ ေရွးြပပါ။ (1 point) 

      ◯ ၁။ ဟတ်မန၏်, အကျိ းေတာ ့မ ိ, သိေ့သာ် အများကား စ်သက်ေသာ စကားမျိ း။ 

      ◯ ၂။ ဟတ်မန၏်, အကျိ းလဲ ိ၏, အများလဲ စ်သက်ေသာ စကားမျိ း။ 

      ◯ ၃။ ဟတ်မန၏်, အကျိ းကား မ ိ, အများလဲ မ စ်သက်ေသာ စကားမျိ း။ 

 

20.  ေအာက်ပါတိက့ိ မနက်နေ်အာင ်တွဲစပ်ေပးပါ။ (8 points) 

      
____ က။ အဏမိာ       1. 

၁။ အမျိ းမျိ းအေထေွထ ွဖနဆ်ငး်ရာ၌ အလိအတငိး် 

ငိန်ငး်ြခငး်။ 

      ____ ခ။ လဃိမာ       2. ၂။ အလိအတိငး် ြဖစ်ြခငး်ဟေသာ အစိးရြခငး်။ 

      ____ ဂ။ မဟိမာ       3. ၃။ လိရာအရပ်သိ ့ တခဏတွငး် ေရာက် ငိြ်ခငး် ။ 

      ____ ဃ။ ပတိ       4. ၄။ ကိယ်ေတာ်ကိ ကီးမားေအာင ်ဖနဆ်ငး်ြခငး်။ 

      
____ င။ ပါကမ       5. 

၅။ တစ်စံတစ်ခ လပ်ေနစ တွင ်ချက်ချငး် အဆံးသတ် ငိ,် 

ရပ် ငိြ်ခငး်။ 

      
____ စ။ ဤသတိာ       6. 

၆။ ေကာငး်ကင၌် ေြခြဖင့သ်ာွး ငိသ်ညအ်ထ ိေပါပ့ါးေအာင ်

ဖနဆ်ငး်ြခငး်။ 

      ____ ဆ။ ဝသတိာ       7. ၇။ ပ်ကိ အဏြမ သဖွယ် ေသးငယ်ေအာင ်ဖနဆ်ငး်ြခငး်။ 

      
____ 

စျ။ 

ယတကာမာဝသာယိတာ       8. ၈။ ပံစံမျိ းစံကိ အလိ ရိာခဏ၌ ပီးစီးေစ ငိြ်ခငး်။ 

 


