ပထဝီကသိဏ နိဒ ္ဒေသ ဒေ့ကျင့်ခန်း ဒေးခွန်း
(ေတ်ေ ၁-ရက်၊ ၂၀၂၀-ခုနှစ်)
၁။ ကမ္မဌာန်းယူပြီးသော သယာဂီ၏ ဆရာနှင့် သနေင့်သော သကျောင်းသနရာေုံးမျေုိ းကို အကျေဉ်းသေါ်ပြြါ။ (နှာ-၁)
(က)
(ခ)

(ဂ)

၂။ အထက်ြါ အသပေစကားရြ်ကို သထာက်ဆ၍ သယာဂီေည် ဆရာနှင့် ကင်းကွာ၍ တရားအားထုတ်လျှင်(က) တိုးတက်သအာင်ပမင်နင
ို ်၏။
(ခ) မသအာင်ပမင်နင
ို ်ြါ။
၃။ သအာက်ြါတို့တွင် တရားအားထုတ်ရန် မေင့်သတာ်သော သကျောင်း ၁၈-မျေိုးတွင် မြါေည့်သကျောင်းကို သရွေးထုတ် ပြြါ။ (နှာ-၁)
(က) သကျောင်းေစ်
(ခ) သလဆိြ်နီးသောသကျောင်း
(ဂ) လမ်းမကကီးနှင့် နီးသောသကျောင်း
(ဃ) ဇာတ်ရန
ုံ ီးသောသကျောင်း
(င) ပမို့ရွောနီးသောသကျောင်း
၄။ မိတ်သဆွသကာင်းကို မရသောသကျောင်းဟူေည် အဘယ်ေို့သော သကျောင်းမျေိုးပေစ်ေနည်း? (နှာ-၅)

၅။ ေင့်သလျော်သောသကျောင်း၏ အဂဂါငါးရြ်ကို အကျေဉ်းသေါ်ပြြါ။ (နှာ-၅)
(က)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)

၆။ သယာဂီေည် တရားအားမထုတ်မီ ပေတ်ေင့်ေည့် သကကာင့်ကကစိုကေ
် ွယ် ြလိသောဓငယ်တို့ဟေ
ူ ည် အဘယ်တို့နည်း?
အကျေဉ်းသေါ်ပြြါ။ (နှာ-၅)

၇။ ြထဝီကေိုဏ်း ရှုမည့်သယာဂီေည် ဥဂ္ဂဟနိမိတ်ကို ယူရာ၌- (နှာ-၆)
(က) ပြုပြင်စီရင်ထားသောသပမ၌ော ယူရမည်။
(ခ) ပြုပြင်စီရင် မထားသော သပမ၌ော ယူရမည်။
(ဂ) ပြုပြင်စီရင်ထားသော သပမ၌ပေစ်သစ, ြကတိသပမ၌ပေစ်သစ ၂-မျေိုးလုံး ယူနင
ို ်၏။
၈။ သအာက်ြါတို့ကို အမှား/အမှန်သရွေးြါ။ (နှာ-၆)
(က) ကေိုဏ်းဝန်းေည် အြိုင်းအပခားရှိရမည်။
(ခ) အစွန်းအနားကား မရှိ။
(ဂ) သလးသထာင့်ပေစ်ရမည်။
(ဃ) စသကာငယ်, အိုးစသလာင်းေုံး ြမာဏ ရှိရမည်။
၉။ သရှးဘဝက စျောန်မျေားကျေင့်ခဲ့ေူးေပေင့် သကာက်နယ်တလင်းပြင်၌ ဥဂ္ဂဟနိမိတ်ယူကာ စျောန်မျေားရရှိပြီး ဝိြဿနာ ဆက်ရှုေပေင့်
ရဟန္တာပေစ်ခေ
ဲ့ ူး၏။ ထိုမသထရ်မာှ ရှင်(.................................) မသထရ်ပေစ်ေည်။ (နှာ-၆)
၁၀။ ကေိုဏ်းဝန်းပြုလုြ်ရာ၌ သရှာင်ရမည့် အသရာင်သလးမျေုိ းကို သေါ်ပြြါ။
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

၁၁။ သရွှေ့သပြာင်းနိုင်သော ကေိုဏ်းဝန်းကို လုြ်ရာ၌ပေစ်သစ, အပမဲတည်သော ကေိုဏ်းဝန်းကို လုြ်ရာ၌ ပေစ်သစ- (နှာ-၇)
(က) သကျောင်းတိုကအ
် လယ် လူအမျေား ေွားလာရာအရြ်၌၄င်း၊
(ခ) သကျောင်းအစွန် လူကွယ်ရာ၌ အရြ်၌၄င်း၊
(ဂ) လူစသဝးရာ
ု
ဓမ္မာရုံတွင်း၌၄င်း... လုြ်နင
ို ်၏။
၁၂။ သအာက်ြါစာြိုဒ်၌ ကွကလ
် ြ်မျေားကို ပေည့်ြါ။
ထိုကေိုဏ်းဝန်း နှစမ
် ျေိုးတို့တွင် သရွှေ့သပြာင်း၍ ရသကာင်းသော ကေိုဏ်းဝန်းကို .................. သလးသချောင်း တို့၌
................................ ပေစ်သစ, .............................. ပေစ်သစ, ................................. ပေစ်သစ, ..................... ပြီး လျှင် ထိုအဝတ်နွမ်းစ,
စေည်၌ ပမက် ေစ်ရွေက် သကျောက်စရစ် အိုးပခမ်းတို့ကို သရွေးသကာက်ေယ်ထားပြီးသော သကာင်းစွာ နယ်ထားပြီးသော ................. ပေင့်
............................ ေို့မဟုတ် ........................... ြမာဏရှိသော အဝန်းအဝိင
ု ်းကို လိမ်းကျေံ၍ ပြုလုြ်အြ်၏။ (နှာ-၇)

၁၃။ ြထဝီကေိုဏ်းရှုသော သယာဂီေည် ကေိုဏ်းဝန်းနှင့် ၂-သတာင်ထွာထက် သဝးပြီးထိုင်လျှင် ပေစ်နိုင်သောအပြစ်နှင့်၊
ထိုထက်နီးပြီးထိုင်လျှင် ပေစ်နိုင်သောအပြစ်တို့ကို သေါ်ပြြါ။ (နှာ-၇)

၁၄။ သယာဂီေည် ကေိုဏ်းရှုသောအခါ မျေက်စိကုိ ေွင့်လွန်းပခင်း, သမှးလွန်းပခင်းတို့သကကာင့် ပေစ်သောအပြစ်မျေားကို သေါ်ပြပြီး၊
မျေက်စိကို မည်ေို့ထားရမည်ကလ
ို ည်း ညွှန်ပြခဲြ
့ ါ။ (နှာ-၈)

၁၅။ ြထဝီကေိုဏ်းကို ရှုရာ၌ မဆင်ပခင်အြ်, နှလုံးမေွင်းအြ်ေည့် အရာမျေားကို သေါ်ပြပြီးလျှင်၊ မှန်ကန်စွာ မည်ေို့
နှလုံးေွင်းရမည်ကလ
ို ည်း ညွှန်ပြခဲြ
့ ါ။ (နှာ-၈)

၁၆။ သအာက်ြါစာြိုဒ်၌ ကွကလ
် ြ်မျေားကို ပေည့်ြါ။
မျေက်စိကို ရံခါေွင့်၍ ရံခါ........ ဆင်ပခင်နှလုံးေွင်းအြ်၏။ ................နိမိတ် မပေစ်သြါ်သေးေမျှ ကာလြတ်လုံး အကကိမ်
......., အကကိမ.် ................. ြင်ပေစ်သစ, ထိုထက် ြိုလွန်၍ြင် ပေစ်သစ ဤဆိုအြ်ခ့ပဲ ြီးသော နည်းပေင့်ောလျှင် ြွားသစအြ်၏။ ဤဆို
အြ်ခပဲ့ ြီးေည့်အတိုင်း ြွားသစသောထိုရဟန်းအား အကကင်အခါ .........................၍ ဆင်ပခင်စဉ် ...............၍ ဆင်ပခင်သောအခါ
ကဲ့ေို့ြင် စိတ်၌ ..................ကေိုဏ်းဝန်း ထင်သြါ်လာ၏။ ထိုအခါ ...............နိမိတ် ပေစ်သြါ်လာေည် မည်၏။ (နှာ-၈)
၁၇။ သယာဂီေည် ေမာဓိနုသေးေပေင့် မေင့်သတာ်သော အသကကာင်းသကကာင့် ရပြီးသော ဥဂ္ဂဟနိမိတ် ြျေက်ေွားလျှင် မည်ေို့
လုြ်ရမည်နည်း။ (နှာ-၈)

၁၈။ အိမ်မှ ထုတ်အြ်သော သကကးမုံဝိုင်းကဲ့ေို့၄င်း၊ သကာင်းစွာ ြွတ်တိုကအ
် ြ်ပြီးသော ခရုေင်းကဲ့ေို့၄င်း၊ တိမ်ကကားမှ ထွက်လာ
သော လဝန်းကဲ့ေို့၄င်း၊ မိုးတိမ်ဝ၌ ြျေံသနသော ေျေိုင်းကဲ့ေို့၄င်း၊ (နှာ-၉)
(က) ဥဂ္ဂဟနိမိတ်ေည်
(ခ) ြဋိဘာဂနိမိတ်ေည် စင်ကကယ်စွာ ထင်ရှားပေစ်သြါ်လာ၏။
၁၉။ အမှား အမှန်သရွေးြါ။ သယာဂီ၌ ရရှိလာသော ြဋိဘာဂနိမိတ်ေည် .... (နှာ-၉)
(က) အဆင်းရှိ၏။
(ခ) စက္ခုဝိညာဉ်ပေင့် ေိသကာင်း၏။
(ဂ) လက္ခဏာသရး ေုံးြါးပေင့် ေုံးေြ်နင
ို ်၏။
(ဃ) ဥြစာရ ေမာဓိကရ
ို သော သယာဂီအား ထင်သော ဘာဝနာေညာော ပေစ်၏။
၂၀။ အမှား အမှန်သရွေးြါ။ ဥြစာရ ေမာဓိအခိုက်၌- (နှာ-၉)
(က) စျောန်အဂဂါမျေား အားရှိလာ၏။
(ခ) တသနကုန်သော်လည်း ဝင်စားနိုင်၏။
(ဂ) အားနည်းသေး၍ ရံခါ ြဋိဘာဂနိမိတ်သြါ်၍, ရံခါ ဘဝင်ေို့ ကျေ၏။

