
ပထဝီကသိဏ နိ ဒ ္ဒေသ ဒေ့ကျင့်ခန်း ဒေးခွန်း  

(ေတ်ေ ၁-ရက်၊ ၂၀၂၀-ခုနှစ်) 
 

၁။ ကမ္မဌာန်းယူပြီးသော  သယာဂီ၏ ဆရာနင့်ှ သနေင့်သော သကျောင်းသနရာေံုးမျေ ို းကိ ုအကျေဉ်းသေါ်ပြြါ။ (နှာ-၁) 
(က) 

(ခ) 

 

(ဂ) 

 

၂။ အထက်ြါ အသပေစကားရြ်ကိ ုသထာက်ဆ၍ သယာဂီေည် ဆရာနင့်ှ ကင်းကွာ၍ တရားအားထုတ်လျှင်- 

 (က) တုိးတက်သအာင်ပမင်နိငု်၏။ 

 (ခ) မသအာင်ပမင်နိငု်ြါ။ 

 

၃။ သအာက်ြါတ့ုိတွင် တရားအားထုတ်ရန် မေင့်သတာ်သော သကျောင်း ၁၈-မျေ ို းတွင် မြါေည့်သကျောင်းကုိ သရွေးထုတ် ပြြါ။ (နှာ-၁) 

 (က) သကျောင်းေစ်  

(ခ) သလဆိြ်နီးသောသကျောင်း  

 (ဂ) လမ်းမကကီးနှင့် နးီသောသကျောင်း 

 (ဃ) ဇာတ်ရုနံီးသောသကျောင်း 

 (င) ပမို ့ရွောနီးသောသကျောင်း 

 

၄။ မိတ်သဆွသကာင်းကုိ မရသောသကျောင်းဟူေည် အဘယ်ေ့ုိသော သကျောင်းမျေ ို းပေစ်ေနည်း? (နှာ-၅) 

 

 

 

၅။ ေင့်သလျော်သောသကျောင်း၏ အဂဂါငါးရြ်ကိ ုအကျေဉ်းသေါ်ပြြါ။ (နှာ-၅) 

(က) 

(ခ) 

(ဂ) 

(ဃ) 

(င)  

 

 



၆။  သယာဂီေည် တရားအားမထုတ်မီ ပေတ်ေင့်ေည့် သကကာင့်ကကစုိကေွ်ယ် ြလိသောဓငယ်တ့ုိဟေူည် အဘယ်တ့ုိနည်း? 

အကျေဉ်းသေါ်ပြြါ။ (နှာ-၅) 

 

 

 

 

၇။ ြထဝကီေုိဏ်း ရှုမည့်သယာဂီေည် ဥဂ္ဂဟနိမိတ်ကိ ုယူရာ၌- (နှာ-၆) 

 (က) ပြုပြင်စီရင်ထားသောသပမ၌ော ယူရမည်။ 

 (ခ) ပြုပြင်စီရင် မထားသော သပမ၌ော ယူရမည်။ 

 (ဂ) ပြုပြင်စီရင်ထားသော သပမ၌ပေစ်သစ, ြကတိသပမ၌ပေစ်သစ ၂-မျေ ို းလံုး ယူနိင်ု၏။ 

 

၈။ သအာက်ြါတို့ကုိ အမာှး/အမှန်သရွေးြါ။ (နှာ-၆) 

 (က) ကေုိဏ်းဝန်းေည် အြုိင်းအပခားရိှရမည်။ 

 (ခ) အစွန်းအနားကား မရိှ။ 

 (ဂ) သလးသထာင့်ပေစ်ရမည်။ 

 (ဃ) စသကာငယ်, အိုးစသလာင်းေံုး ြမာဏ ရှိရမည်။ 

 

၉။ သရှးဘဝက စျောန်မျေားကျေင့်ခ့ဲေူးေပေင့ ်သကာက်နယ်တလင်းပြင်၌ ဥဂ္ဂဟနိမိတ်ယူကာ စျောန်မျေားရရှိပြးီ ဝိြဿနာ ဆက်ရှုေပေင့် 

ရဟန္တာပေစခ်ဲေူ့း၏။ ထုိမသထရ်မာှ ရှင်(.................................) မသထရ်ပေစ်ေည်။ (နှာ-၆) 

 

၁၀။ ကေုိဏ်းဝနး်ပြုလုြ်ရာ၌ သရှာင်ရမည့် အသရာင်သလးမျေ ို းကုိ သေါ်ပြြါ။ 

(က)           (ခ)      (ဂ)               (ဃ) 

 

၁၁။ သရွှေ့သပြာင်းနုိင်သော ကေုိဏ်းဝနး်ကို လုြ်ရာ၌ပေစသ်စ, အပမဲတည်သော ကေုိဏ်းဝနး်ကုိ လုြ်ရာ၌ ပေစသ်စ- (နှာ-၇) 

 (က) သကျောင်းတုိကအ်လယ် လူအမျေား ေွားလာရာအရြ်၌၄င်း၊ 

 (ခ) သကျောင်းအစွန် လူကွယ်ရာ၌ အရြ်၌၄င်း၊ 

 (ဂ) လူစ ုသဝးရာ ဓမ္မာရုံတွင်း၌၄င်း... လုြ်နိငု်၏။  

 

၁၂။ သအာက်ြါစာြုိဒ်၌ ကွကလ်ြ်မျေားကို ပေည့်ြါ။ 

 ထုိကေုိဏ်းဝနး် နှစမ်ျေ ို းတ့ုိတွင် သရွှေ့သပြာင်း၍ ရသကာင်းသော ကေုိဏ်းဝနး်ကို .................. သလးသချောင်း တ့ုိ၌ 

................................ ပေစ်သစ, .............................. ပေစ်သစ, ................................. ပေစ်သစ, ..................... ပြီး လျှင် ထုိအဝတ်နွမ်းစ, 

စေည်၌ ပမက် ေစ်ရွေက် သကျောက်စရစ် အိုးပခမ်းတ့ုိကုိ သရွေးသကာက်ေယ်ထားပြီးသော သကာင်းစွာ နယ်ထားပြီးသော ................. ပေင့် 

............................ ေ့ုိမဟုတ် ........................... ြမာဏရှိသော အဝန်းအဝိငု်းကုိ လိမ်းကျေ၍ံ ပြုလုြ်အြ်၏။ (နှာ-၇) 

 

 



 

၁၃။ ြထဝီကေုိဏ်းရှုသော  သယာဂီေည် ကေုိဏ်းဝနး်နှင့် ၂-သတာင်ထွာထက် သဝးပြီးထုိင်လျှင် ပေစန်ိုင်သောအပြစ်နှင့်၊ 

ထုိထက်နီးပြီးထုိင်လျှင် ပေစန်ိုင်သောအပြစ်တ့ုိကို သေါ်ပြြါ။ (နှာ-၇) 

 

 

 

 

 

၁၄။  သယာဂီေည် ကေုိဏ်းရှုသောအခါ မျေက်စိကို ေွင့်လွန်းပခင်း, သမှးလွန်းပခင်းတ့ုိသကကာင့် ပေစ်သောအပြစ်မျေားကုိ သေါ်ပြပြးီ၊ 

မျေက်စိကိ ုမည်ေ့ုိထားရမည်ကိလုည်း ညွှန်ပြခဲြ့ါ။ (နှာ-၈) 

 

 

 

 

 

၁၅။ ြထဝီကေုိဏ်းကို ရှုရာ၌ မဆင်ပခင်အြ်, နှလံုးမေွင်းအြေ်ည့် အရာမျေားကုိ သေါ်ပြပြးီလျှင်၊ မှန်ကန်စွာ မည်ေ့ုိ 

နှလံုးေွင်းရမည်ကိလုည်း ညွှန်ပြခဲြ့ါ။ (နှာ-၈) 

 

 

 

 

 

၁၆။ သအာက်ြါစာြုိဒ်၌ ကွကလ်ြ်မျေားကို ပေည့်ြါ။ 

 မျေက်စိကိ ုရံခါေွင့်၍ ရံခါ........ ဆင်ပခင်နှလံုးေွင်းအြ်၏။ ................နိမိတ် မပေစသ်ြါ်သေးေမျှ ကာလြတ်လံုး အကကမ်ိ 

......., အကကိမ်.................. ြင်ပေစ်သစ, ထုိထက် ြုိလွန်၍ြင် ပေစ်သစ ဤဆုိအြ်ခဲ့ပြီးသော နည်းပေင့်ောလျှင် ြွားသစအြ်၏။ ဤဆုိ 

အြခ်ဲပ့ြးီေည့်အတုိင်း ြွားသစသောထုိရဟန်းအား အကကင်အခါ .........................၍ ဆင်ပခင်စဉ် ...............၍ ဆင်ပခင်သောအခါ 

ကဲ့ေ့ုိြင် စိတ်၌ ..................ကေုိဏ်းဝနး် ထင်သြါ်လာ၏။ ထုိအခါ ...............နိမိတ် ပေစသ်ြါ်လာေည် မည်၏။ (နှာ-၈) 

 

၁၇။ သယာဂီေည် ေမာဓနိုသေးေပေင့် မေင့်သတာ်သော အသကကာင်းသကကာင့် ရပြီးသော ဥဂ္ဂဟနိမိတ် ြျေက်ေွားလျှင် မည်ေ့ုိ 

လုြ်ရမည်နည်း။ (နှာ-၈) 

 

 

 

 



၁၈။ အိမ်မှ ထုတ်အြ်သော သကကးမုံဝုိင်းကဲ့ေ့ုိ၄င်း၊ သကာင်းစွာ ြွတ်တုိကအ်ြပ်ြးီသော ခရုေင်းက့ဲေ့ုိ၄င်း၊ တိမ်ကကားမှ ထွက်လာ 

သော လဝနး်က့ဲေ့ုိ၄င်း၊ မုိးတိမ်ဝ၌ ြျေသံနသော ေျေ ို င်းက့ဲေ့ုိ၄င်း၊ (နှာ-၉) 

 (က) ဥဂ္ဂဟနိမိတ်ေည် 

 (ခ) ြဋိဘာဂနိမိတ်ေည် စင်ကကယ်စွာ ထင်ရှားပေစ်သြါ်လာ၏။  

 

၁၉။ အမှား အမှန်သရွေးြါ။   သယာဂီ၌ ရရိှလာသော ြဋိဘာဂနိမိတ်ေည် .... (နှာ-၉) 

 (က) အဆင်းရိှ၏။ 

 (ခ) စက္ခုဝညိာဉ်ပေင့် ေိသကာင်း၏။ 

 (ဂ) လက္ခဏာသရး ေံုးြါးပေင့် ေံုးေြ်နိငု်၏။ 

 (ဃ) ဥြစာရ ေမာဓိကိရုသော  သယာဂီအား ထင်သော ဘာဝနာေညာော ပေစ်၏။ 

 

၂၀။ အမှား အမှန်သရွေးြါ။  ဥြစာရ ေမာဓအိခိုက်၌- (နှာ-၉) 

 (က) စျောန်အဂဂါမျေား အားရိှလာ၏။ 

 (ခ) တသနကုန်သော်လည်း ဝင်စားနုိင်၏။ 

 (ဂ) အားနည်းသေး၍ ရံခါ ြဋိဘာဂနိမိတ်သြါ်၍, ရံခါ ဘဝင်ေ့ုိ ကျေ၏။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


