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ဝိသ�ဒ�မိဂ် ေလက့ျင့ခ်န်း ေမးခွန်းများ (ဒ�တယိစျာန် ��င့ ်တ

တယိစျာန်ပိ�ငး်)

ဆရာေတာ်ဦးဩသဓ (ဓမ�ာန��ဝိဟာရ) ၏ ဝိသ�ဒ�မိဂ်သငတ်နး် (ဒ�တယိစျာန�်�င့ ်တတယိစျာနပိ်�ငး်) ေလက့ျင့ခ်နး်

ေမးခနွး်များ။

"ပထဝီကသဏိနေိဒ�သ" သငတ်နး်မ�တစ်� စာမျက�်�ာ 48 မ� 59 အထ ိ။

1. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ဝသေီဘာ်ေလးပါးြဖင့ ်ပထမစျာနက်ိ� က�မ်းကျငေ်အာင ်ေလက့ျင့�်ပီးမ�သာ ဒ�တယိစျာနက်ိ� တက�်ိ�ငသ်ည။်

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

2. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ပထမစျာန၌်��ိေသာ ဖဿစေသာ တရားများသညပ်င ်ဒ�တယိစျာနသ်ိ� ့ အတ�တက ွလိ�ကပ်ါလာ�က၏။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

3. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ဒ�တယိစျာန၌် "သမ�သာဒန-ံ�ကညလ်ငေ်စြခငး်" ဟ�သည ်"သဒ�ါ " ကိ� ဆိ�လိ�၏။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

4. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

နဝီရဏတိ�က့ေိလသာတိ� ့ �ငမ်ိးြခငး်ေ�ကာင့ ်ဒ�တယိစျာနသ်ည ်�ကညလ်ငြ်ခငး်ြဖစ်၏။

(1 point)
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     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

5. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ဝိတက,်ဝိစာရတိ�က့ိ� ဒ�တယိစျာန၏် အပ�နာခဏသိ�ေ့ရာကမ်�သာ ပယအ်ပ်ေပသည။်

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

6. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ပီတကိိ� တယွတ်ာေနလ�င ်တတယိစျာနသ်ိ� ့ မေရာက�်ိ�င။်

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

7. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

တတယိစျာန၌် သ�ခ-ဒ�က� တိ�က့ိ� ��လံ�းမသငွး်ပဲ မျကက်ယွြ်ပ�ထားြခငး်ကိ� "ဥေပက�ာ"ဟ� ေခ�၏။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

8. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ထိ�တတယိစျာန ်ဥေပက�ာသည ်ဥေပက�ာ ၁၀-မျိ�းတိ�တ့ငွ ်"စျာ��ေပက�ာ" ကိ� ယ�ရမည။်

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

9. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

သတကိိ� "ကေိလသာတိ�မ့� ေစာင့ေ်��ာကတ်တေ်သာတရားေပတညး် " ဟ� ေယာဂီဉာဏမ်�ာ ထင�်�ားလာ၏။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်
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     ◯ မ�ားသည်

10. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ေယာဂီသည ်တတယိစျာနဝ်ငစ်ားခိ�က ်ေစတသကိသ�ခကိ� နာမကာယြဖင့ ်ခစံားေန၏။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

11. ေအာကပ်ါတိ�၌့ မ�နရ်ာတစ်ခ�ကိ�သာ ေရွးချယခ်ဲပ့ါ။

"ဧေကာဒ"ိဟ�သည-်

(1 point)

     ◯သဒ�ါ၏ အမညတ်ညး်။

     ◯ ဝီရိယ၏ အမညတ်ညး်။

     ◯သမာဓိ၏ အမညတ်ညး်။

     ◯ ပညာ၏ အမညတ်ညး်။

12. စ�းစိ�ကမ်�မ��ိသြဖင့ ်ဒ�တယိစျာန၏် အဂ� ါတငွ ်ထည့သ်ငွး်မထားေသာ တရားကိ� ေရွးချယခ်ဲပ့ါ။ (1 point)

     ◯  ပီတိ

     ◯သ�ခ

     ◯သမ�သာဒန

     ◯ ဧကဂ�တာ

13. ေအာက ်ကာမေလာက၌ ြဖစ်ေသာ �သရမ�ာဂိယ သေံယာဇ�ငါးပါးတငွ ်မပါေသာ တရားကိ� ထ�တြ်ပ

ပါ။

(1 point)

     ◯သက� ာယဒ�ိိ

     ◯ ဝိစိကစိ�ာ

     ◯ မစ�ရိယ

     ◯
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ကာမရာဂ

     ◯ ဗျာပါဒ

14. တတယိစျာန၌်��ိေသာ သ�ခကိ� ဒ�တယိစျာန�်�ိ ပီတ�ိ�င့ ်မေပါငး်မိေစရန ်ေစာင့ထ်နိး်ထားေသာ တရားမ�ာ- (1 point)

     ◯ ဝီရိယ ��င့ ်သတိ

     ◯ ပညာ��င့ ်သဒ�ါ

     ◯သတ ိ��င့ ်ပညာ

     ◯သတ�ိ�င့ ်သမာဓိ

15. တတယိစျာန�်�င့ ်ြပည့စံ်�ေသာသ�ကိ� ဘ�ရားစေသာ အရိယာတိ�က့ ချီးမမ်ွးြခငး်အေ�ကာငး်မ�ာ- (1 point)

     ◯အထတွအ်ထပ်ိသိ�ေ့ရာကေ်သာ တတယိစျာနသ်�ခ၌ေသာ်လညး် လျစ်လျ���ထား�ိ�ငြ်ခငး်၊

     ◯ ဒ�တယိစျာနပီ်တ ိမြဖစ်ေပ� �ိ�ငေ်အာင ်သတ၏ိ အားေကာငး်ေနြခငး်၊

     ◯အရိယာတိ�က့ဲသ့ိ� ့ ညစ်�မ်ွးြခငး်မ��ိေသာ သ�ခကိ� နာမကာယြဖင့ ်ခစံားေနြခငး်၊

     ◯အထကပ်ါ ၃-ခ�လံ�း ပါဝငပ်ါသည။်

16. တတယိစျာနအ်ဂ� ါ၌ သ�ခ,ဧကဂ�တာ ၂-ပါးသာ ��ိေသာ်လညး် ဝိဘငး်ကျမ်း၌မ�ကား ဥေပက�ာ, သတ,ိ သမ္

ပဇည တိ�က့ိ�ပါ ထည့သ်ငွး်၍ ေဟာထားြခငး်မ�ာ-

(1 point)

     ◯အြခအံရံ��င့တ်က ွစျာနက်ိ�ြပြခငး်င�ာ ထည့သ်ငွး်ေဟာထားေပသည။်

     ◯ နဝီရဏတိ�က့ိ� ပယတ်တေ်သာေ�ကာင့ ်ထည့သ်ငွး်ေဟာထားေပသည။်

     ◯ ေကာငး်ြမတသ်ည့ ်ေသာဘနေစတသကိမ်ျားြဖစ်၍ ထည့သ်ငွး်ေဟာထားသည။်

17. ေအာကပ်ါ ဥေပက�ာတိ�က့ိ� သကဆ်ိ�ငရ်ာ တရားကိ�ယမ်ျား��င့ ်မ�နက်နေ်အာင ်တွေဲပးပါ။ (4 points)

     ____ က။ ြဗဟ�ဝိဟာ��ေပက�ာ      1. ၁။ ပညာ

     ____ ခ။ ဝီရိယ�ေပက�ာ       2. ၂။ ေဝဒနာ

     ____ ဂ။ ဝိပဿ��ေပက�ာ      3. ၃။ ဝီရိယ

     ____ ဃ။ ေဝဒ��ေပက�ာ      4. ၄။ တ�တမဇ��တ� တာ
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