
ဝိသဒမိဂ်ေလ့ကျင့ခ်န်းေမးခွန်း အမတ ်(၁၂) 

တရားဂဏ်ေတာ် (၆)ပါး 

ဆရာေတာ်ဦးဩသဓ (ဓမာန ဝိဟာရ) ၏ ဝိသဒမိဂ်သငတ်နး် ေလက့ျင့ခ်နး်ေမးခွနး် အမတ် (၁၂) 

တရားဂဏေ်တာ ်(၆)ပါး 

 

1.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

သာွကာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမာ-၌ "ဓမ"အရ ပရိယတတ်ရားေတာက်ိပါထည့၍် တရား 

(၁၀)ကိ ယရပါမည။် 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

2.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ပရိယတ် တရားေတာ်သည ် ကားနာစ မာပင ်နဝီရဏတိက့ိ ကွာေစတတ်ေသာေ ကာင့ ်

ထိ ကားနာမသည ်အစ၏ ေကာငး်ြခငး်မည၏်။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

3.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

သာသနာြပငပ် တိတိဆရာတိ၏့ ေဟာ ကားချက်သညလ်ညး် ေကာငး်စာွေဟာအပ်ေသာ 

"သာွကာတ"သာ မညေ်ပ၏။  

(1 point) 



      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

4.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ဖိလ်သည ်ကိေလသာတိက့ိ တဖန် ငမိ်းေစတတ်ေသာ်လညး် ေကာငး်စာွေဟာအပ်ေသာ 

"သာွကာတ"ဟ မေခ ငိ။် 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

5.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

အရိယာပဂိ လ်တိသ့ည ်မမိိရ,ထားေသာ ေလာကတရာတရား(၉)ပါးကိ 

ပစေဝကဏာဉာဏြ်ဖင့ ်ကယိ်တငိေ်တွ ြမင် ငိေ်သာေ ကာင့ ်သ ိ ိက-မည၏်။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

6.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ေလာကတရာတရား ၉-ပါးလံးသည ်အခါမလင့ ်အကျိ းေပးတတ်၍ "အကာလကိ" 

မည၏်။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 



7.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ေလာကတရာတရား ၉-ပါးသည ်ထင် ား ိြခငး်ေ ကာင့၄်ငး်၊ ထက်ဝနး်ကျင ်

စင် ကယ်ြခငး်ေ ကာင့၄်ငး် "လာလည့,် လည့"်ဟ ေခ ြခငး်ငာ ထကိ်၏။  

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

8.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

"အဝတ်မီးစွဲ, ေခါငး်လဲမီးေလာင"် ြဖစ်ေနသည့တ်ိငေ်အာင ်မီးမ ငမိ်းေသးဘ ဲ

စိတ်ထေဲရာက်ေအာင ်ကျင့ေ်ဆာငထ်ကိ်ေသာေ ကာင့ ် သပေနယျိက-မည၏်။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

9.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ေလာကတရာတရား၏ အ ငမိ်းဓာတ်သေဘာကိ အရယိာမြဖစ်ေသးေသာ 

ပထဇ များလညး် ခံစားသြိမင် ငိ၏်။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

10.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ဓမာ ဿတိကိ အ မဲ ပွားများအားထတ်လ င ်အ ကားအြမင ်အာ ံများကိလညး် 

ရ ငိ၏်။ 

(1 point) 



      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

11.  ေအာက်ပါတိတ့ငွ ်အမနက်သိာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

ပရိယတ်တရားေတာ်၏ သာွကာတ-မညရ်ြခငး် အေ ကာငး်မာ- 

(1 point) 

      ◯ အစ, အလယ,်အဆံး သးံပါးလးံ ေကာငး်ြခငး် င့ ်ြပည့စ်ံေသာေ ကာင့၊် 

      ◯ အနက်-သဒါ ၂-ပါး ြပည့စ်ံမ ိြခငး်ေ ကာင့၊် 

      ◯ ြဗဟစရိယ ေခ  အကျင့ြ်မတ်ကိ ြပတတ်ေသာေ ကာင့၊် 

      ◯ အထက်ပါ အားလးံ ြပည့စံ်ေသာေ ကာင့-် ြဖစ်ပါသည။် 

 

12.  ေအာက်ပါတိတ့ငွ ်အမနက်သိာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

အေကာငး်,အဆိး ေလာကဓံများကိ ခံ ငိစ်ွမ်း ိေသာ တာဒပီဂိ လ် ြဖစ်လာြခငး်သည ်

တရားေတာ်၏- 

(1 point) 

      ◯ အစ၏ ေကာငး်ြခငး် မည၏်။ 

      ◯ အလယ်၏ ေကာငး်ြခငး်မည၏်။ 

      ◯ အဆံး၏ ေကာငး်ြခငး်မည၏်။ 

 

13.  ေအာက်ပါတိတ့ငွ ်အမနက်သိာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

ြဗဟစရိယ ၂-မျိ းတွင ်မပါဝငေ်သာ ြဗဟစရိယကိ ေရွးထတ်ခဲ့ပါ။ 

(1 point) 

      ◯ သာသနြဗဟစရိယ 

      ◯ မဂြဗဟစရိယ 

      ◯ ဖလြဗဟစရိယ 



 

14.  ေအာက်ပါတိတ့ငွ ်အမနက်သိာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

ပရိသဒ-ထက်ဝနး်ကျင ်စင် ကယ်ြခငး်ဟသည ်- 

(1 point) 

      ◯ ဒိ ိ,မာနစေသာ ညစ်ည းေ ကာငး် ကိေလသာတိ ့ မ ိြခငး်၊ 

      ◯ ဝဋဆ်ငး်ရဲမ ထကွ်ေြမာက်ရနအ်တွက် ြဖစ်ြခငး်၊ 

      ◯ လာဘ ်လာဘ, ေကျာေစာြခငး် စသည့ ်ေလာကအာမိသကိ မငဲက့ွက်ြခငး်၊ 

      ◯ အထက်ပါ အားလးံ ပါဝငပ်ါသည။် 

 

15.  ေအာက်ပါတိတ့ငွ ်အမနက်သိာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

အရိယမဂသ်ည် ေအာက်ပါ အစွနး် စ်ပါးကိ မကပ်မ၍ မဇိ မအကျင့လ်မ်းြဖင့ ်

ေဟာထားေသာေ ကာင့ ်သာွကာတ-မည၏်။ 

(1 point) 

      ◯ ကာမသခ င့ ်အတကိလမထ အစွနး် ၂-ပါး 

      ◯ သဿတဒိ ိ င့ ်ဥေစဒဒိ ိ အစွနး် ၂-ပါး 

      ◯ အထက်ပါ ၂-မျိ းလံး ပါဝငပ်ါသည။် 

 

16.  ေအာက်ပါတိတ့ငွ ်အမနက်သိာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

ေလာကီကသလိ်တရားသည ်မိမိြဖစ်ရာကာလ င့ ်အကျိ းေပးရာကာလသည် ေဝး၏။ 

ထိေ့ ကာင့ ်

(1 point) 

      ◯ ၁။ ကာလိက- 

      ◯ ၂။ အကာလိက- 

      ◯ ၃။ ဒိ ဓမ- မည၏်။ 

 



17.  ေလာကတရာကးိပါးသည ်ထင် ား ိ ပီး ထက်ဝနး်ကျင ်စင် ကယ်ေသာေ ကာင့ ်- (1 point) 

      ◯ ၁။ အခါမလင့ ်အကျိ းေပး ငိေ်သာ တရား 

      ◯ ၂။ "လာပါ, လည့စ်မ်းပါ" ဟ ဖိတ်ေခ ထကိ်ေသာ တရား 

      ◯ ၃။ ဂဏက်ိ အစွဲြပ ၍ြဖစ်ေသာ ေနမိတိက အမညမ်ျိ း 

      ◯ ၄။ ကိယ်တငိေ်တွ ြမင် ငိေ်သာ တရား 

 

18.  သပေနယျိက-ကပ်၍ ေဆာငထ်ားြခငး်ဟသည-် (1 point) 

      ◯ ၁။ မိမိလည၌် အ မဲဆွထဲားြခငး် 

      ◯ ၂။ အေဆာငပ်စညး်ကဲသ့ိ ့ အ မဲေဆာငထ်ားြခငး် 

      ◯ ၃။ မိမိစိတ်ထသဲိေ့ရာက်ေအာင ်ကျင့ေ်ဆာငထ်ားြခငး်- မျိ းကိ ဆလိိသည။် 

 

19.  ပစတံ ေဝဒတိေဗာ ဝိည ဟိ-၌ "ဝိည ဟိ=ပညာ ိတိ"့ ဟသည-် (1 point) 

      ◯ ၁။ စျာနအ်ဘညိာ ရ ပညာ ိ ကီးများ- 

      ◯ ၂။ အရိယာ ပညာ ိ ကီးများ-  

      ◯ ၃။ ဝိပဿနာဉာဏမ်ျားရ ေယာဂပီညာ ိ ကီးများ - ကိ ဆလိိပါသည။်  

 

20.  တရားဂဏ ်ပွားထကံနိး်ေအာငေ်နေသာ သ၏ ကယိသ်ည-် (1 point) 

      ◯ ၁။ သင့ပ်ျံေမးထေံန၏။ 

      ◯ ၂။ လပ ကညလ်ငေ်န၏။ 

      ◯ ၃။ ေစတီအမိ်ကဲသ့ိ ့ ပေဇာ်ထကိ်၏။ 

 


