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ဝိသ�ဒ�မိဂ်ေလက့ျင့ခ်န်းေမးခွန်းများ (အသ�ဘကမ��ာန

နိေဒ�သ/ဥဒ��မာတက ကမ��ာန်းပိ�ငး်)

ဆရာေတာ်ဦးဩသဓ (ဓမ�ာန��ဝိဟာရ) ၏ ဝိသ�ဒ�မိဂ်သငတ်နး် (အသ�ဘ ကမ��ာနနေိဒ�သ/ဥဒ��မာတက

ကမ��ာနး်ပိ�ငး်) ေလက့ျင့ခ်နး် ေမးခနွး်များ။   

"အသ�ဘ ကမ��ာနနေိဒ�သ" သငတ်နး်မ�တစ်� စာမျက�်�ာ 1 မ� 16 အထ ိ။  

1. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

အသ�ဘကမ��ာနး်အားထ�တရ်န ်ဆရာ မလိ�, ကိ�ယ့ဖ်ာသာ အားထ�တ�်ိ�င၏်။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

2. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

မိမိကိ�ယက်ိ� ယံ��ကညစိ်တခ်ျလ�ငက်ား ဝိသဘာဂအာ�ံ�ပင ်ြဖစ်ေသာ်လညး် အသ�ဘကမ��ာနး် ���ိ�င၏်။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

3. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

အသ�ဘေကာင�်�ရန ်သ�ဿနသ်ိ�သ့ာွးလ�င ်အြခားရဟနး်များ မသေိစပဲ တတိဆ်တိစ်ာွ လ�ိ�ဝ�ကသ်ာွးရမည။်

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

4. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

အသ�ဘေကာငက်ိ� ပတဝ်နး်ကျင�်�ိ ြခ�ံစသည�်�င့တ်က ွတွ၍ဲမ�တသ်ားြခငး်သည ်မေတေွဝြခငး် အကျိ�း

��ိ၏။

(1 point)
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     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

5. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

အသ�ဘေကာင ်ချ�းကပ်လ�င ်ေလစ�နလ်မ်းြဖင့ ်သာွးသင့၏်။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

6. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ကမ��ာနး်��လ�င ်ထငသ်ာြမငသ်ာေအာင ်အသ�ဘေကာင�်�င့ ်ခပ်နးီနးီသာ ထိ�ငရ်မည။်

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

7. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

အသ�ဘေကာငက်ိ� ေယာကျ်ား,မိနး်မအသငွြ်ဖင့ ်မမ�တပဲ် ပ-ဒ�-တ အရွယသ်ံ�းပါးြဖင့သ်ာ မ�တသ်ားအပ်၏။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

8. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

ဥဒ��မာတကကမ��ာနး်သည ်ေ�ကာကဖွ်ယေ်ကာငး်ေသာ်လညး် ရ�ပီးသားစျာနက်ား မေလ�ာ�ိ�ငေ်တာေ့ပ။

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

9. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

အသ�ဘကမ��ာနး်အာ�ံ�ယ��ပီး ြပနလ်ာေသာရဟနး်အား လမ်းမ�ာ မညသ်�နဲမ့� စကားမေြပာရ။

(1 point)

     ◯
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မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

10. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� အမ�ားအမ�နေ်ရွးပါ။

အသ�ဘကမ��ာနး်သည ်စျာနေ်လးပါးလံ�းကိ� ရ�ိ�ငြ်ခငး်၏ အေ�ကာငး်ြဖစ်သည။်

(1 point)

     ◯ မ�နသ်ည်

     ◯ မ�ားသည်

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

သတြ်ဖတခ်ရံ�ပီး ေြခလကအ်ဂ� ါများကိ� ပိ�ငး်ြဖတက်ာ ထိ�ထိ�အရပ်၌ စနွ ့ပ်စ်ထားေသာ အသ�ဘကိ� ��လ�င-်

(1 point)

     ◯ ဝိက�တိ� က အသ�ဘ-

     ◯ ဝိက�ာယတိက အသ�ဘ-

     ◯ဟတဝိက�တိ� က အသ�ဘ- ကမ��ာနး်ဟ� ေခ�သည။်

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

သ�ဿနသ်ိ� ့ ကမ��ာနး်��သာွးရာ၌ ယ�ေဆာင/်ေခ�ေဆာင ်မသာွး�ိ�ငေ်သာ အရာကိ� ေရွးချယခ်ဲပ့ါ။

(1 point)

     ◯ ရဟနး်သာမေဏ အေဖ�များ

     ◯ ေတာငေ်ဝ�း

     ◯ ေကျာငး်ေစာင့ေ်ခးွ

     ◯တ�တ-်��ငတ်ံ

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

အသ�ဘ��ရန ်ေနရာေရွးေသာအခါ-

(1 point)

     ◯ ေလေအာကဘ်ကမ်� ထိ�ငရ်မည။်

     ◯ ေလညာဘကမ်� ထိ�ငရ်မည။်
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     ◯ ေလညာတည့တ်ည့ ်မကျလနွး်ေသာ အရပ်၌ ထိ�ငရ်မည။်

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

အသ�ဘကမ��ာနး်��ေသာ ေယာဂီအား ဥဂ�ဟနမိိတ ်ထငရ်ာအခါဟ�သညမ်�ာ-

(1 point)

     ◯ မျကစိ်ဖွင့၍် အ�ကမ်ိတစ်ေထာငခ်န ့ ်���ပီးလ�င-်

     ◯ မျကစိ်ဖွင့၍် ၃-ရကခ်န ့ ်���ပီးလ�င-်

     ◯ မျကစိ်ဖွင့�်ကည့စ်���င့ ်မ�ိတ�်ကည့စ်� တစ်ထပ်တညး်တ�စာွ အာ�ံ�ထငလ်ာလ�င-်

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

ေကျာငး်��င့သ်�ဿန ်အသာွးအြပနလ်မ်းများကိ� ေကာငး်စာွမ�တသ်ား၍ သာွးြခငး်သည-်

(1 point)

     ◯ မေတေွဝြခငး် အကျိ�း��ိ၏။

     ◯အသ�ဘအာ�ံ�၌ စိတက်ိ� ေဆာငက်ပ်ဖဲွ�ချညထ်ား�ိ�ငြ်ခငး် အကျိ�း��ိ၏။

     ◯ ��လံ�းသငွး်မ�ကိ� ကမ��ာနး်လမ်းစ�ေပ�သိ� ့ တဖနတ်ကေ်ရာကေ်စြခငး် အကျိ�း��ိ၏။

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

��စ်သက-်�ငမ်ိးေအးမ� ပီတ ိပဿဒ�ေိ�ကာင့-်

(1 point)

     ◯သမာဓိ

     ◯သ�ခ

     ◯ ပညာ- ထင�်�ားြဖစ်ေပ�လာ၏။    

17. ေအာကပ်ါတိ�က့ိ� မ�နက်နေ်အာင ်တွစဲပ်ေပးပါ။ (5 points)

     ____ က။ ပ�ဠဝက အသ�ဘ      1. ၁။ ဓားြဖင့ ်၂-ပိ�ငး်ြပတထ်ားေသာ သ�ေသေကာင်

     ____ ခ။  ေလာဟတိက အသ�ဘ         2. ၂။ ပိ�းေလာကတ်ိ� ့ ြပည့�်�ကေ်နေသာ သ�ေသေကာင်

     ____ ဂ။  ဝိစ�ိဒ �က အသ�ဘ      3. ၃။ ဟိ�ဟိ�ဒဒီတီစ်ပိ�ငး်စီ ြပန ့က်ျဲေနေသာသ�ေသေကာင်

     ____ ဃ။ ဝိက�တိ� က အသ�ဘ               4. ၄။ ေခးွစသညတ်ိ� ့ ခစဲားထားေသာ သ�ေသေကာင်

     ____ င။  ဝိက�ာယတိက အသ�ဘ      5. ၅။ ေသးွယိ�ထကွေ်နေသာ သ�ေသေကာင်


