ධර්මදූත විද්යාය - බදුල්
අලසාන ලාර ඇගයීම - 2017
බුද්ධාගම
3 ශ්රේණිය

කාය -: ඳැය 01 මි. 30යි.

නම - ........................................

ඳන්තිය - .......................

 නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.
( 01 )
1. රන් තෙබු ගත ේ ලැඩ සිටි තෙව් දුල ලනුතේ,
I.
ර ්ලතී තේවිය
II. ඳත්තිනි තේවිය

III. ්ලර්ණමාලී තෙව්දුල

2. බුදුන් ලහන්ත ට
ේ
මනළ කන්ෙට ලඩින ත ට ආරාධනා කතළේ,
I. ඡන්න ඇමති
III. කෙරගම තෙවියන්
II. සුමන මන්තෙවියන්
3. බුදුන් ලහන්ත ේ ක්දිලට ඳළමුල ලැඩම කතළේ,
I. නාග දීඳය
II. මහියංගණය

III. කැණිය

4. සිේධාර්ථ කුමාරයාතේ පියා ලනුතේ,
I. අේත ෝ රජතුමා
II. සුේතධෝෙන රජතුමා

III. දුටුගැමුණු රජතුමා

5. අදින්න පුබ් ක මුණා
I. ඉො තෝභය

III. කරුණාලන්ෙ ය

II. නිහෙමානී ය

6. මඝ කුමාරයා හා පිරි ඳාගා මැරීමට ඳැමිණි ඇො හැරී යාමට තහේතු වූතේ,
I. එම පිරි ඳන්සිල් රකින නි ා
III. නරක අය නි ා
II. ෙරුණු නි ා
7. තහො යහළුතලක් තනො තව්
I. ංඛ සිටුලරයා

II. පිළිය සිටුලරයා

8. රුලන්ලැලි මහ ෑය පිහිටා තිත න්තන්,
I. දුල්තල්
II. අනුරාධපුරතේ
9. කුාලක ජාෙකතයන් අඳට කියා තෙන්තන්
I. ඳන්සිල් රැකීතේ ලටිනාකම
II. අනුන් ගැන ත වීම

III. අේත ෝ රජු

III. මහනුලර

III. හතුරන් ඇසුරු කිරීම ගැන
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10. මනළ කන්ෙ නගින විට කියනු ැතබ්.
I. ජන කවි
II. තුන් රතේ කවි

III. ළමා ගී
( කුණු 2 x10 = 20 )

( 02 ) නිලැරදිල යා කරන්න.
1. මලට ැකු ෙැහැමි රජ තකතනකි.

- රේඩු තනොකරයි

2. ශ්රී ඳාෙ ලන්ෙනාතව් දී ඳසු කරයි.

- අේත ෝ රජතුමා

3. තහො ෙරුතලෝ

- ංඛ සිටුලරයා

4. ෙම මිතුරාට ැකු තකතනකි.

- දුටු ගැමුණු රජතුමා

5. රුලන්ලැලි මහ ෑය ෑදුතව්.

- හැරමිටිඳාන
( කුණු 2 x 5 = 10 )

( 03 ) කවි ඳද් ලියා සම්පූර්ණ කරන්න.
1. ෙ ම ක් කු තහොලා
………………………………………………..
මා ලැඩු අේමාතේ
………………………………………………..
2. .......................................................................
තෙල් මල් ඳහන් පුෙමින
බුදු මිදුන්ට තමන
.......................................................................
3. යහඳෙ ම
ඳෑද
බුදු ගුණ තොලට විහිදු
.......................................................................
.......................................................................
( කුණු 5x3 = 15 )
( 04 ) ලරහන් තුළින් පිළිතුර තතෝරා ලියන්න.
( සර්ල මිත්ර / ඳන්ස / උයන්ලතු තැනීම / ලම් සිරිඳතු / මට්ටකුණ්ඩලි )
1. උඳන් දිනය ො ............................................. යෑම තහො සිරිෙකි.
2. බුදුන් ලහන්ත ේට ලැන් පිතනන් ................................... දිලය තෝකතේ ඉඳතෙන දී.
3. බුදුන් ලහන්ත ේ මනළ කන්ෙ මුදුතන්........................................ ෙැබුලාය.
4. සිදුහත් කුමරුතේ ගුරුලරයා .......................................... මුණු ඳඬිතුමා ය.
5. දිලා රෑ පින් සිදු තලන සිරිෙකි ..............................................
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( කුණු 2 x 5 = 10 )

( 05 ) ඳහත සහන් ලාකය හරි නම් ( √ ) කුණු ද් ලැරදි නම් ( x ) කුණු ද් තයොද්න්න.
1. පිළිය සිටු ංඛ සිටු හට ත ොල් වී තෙන දී.

(

)

2. යන්නේමොය නදියා ගාථාල ශ්රීඳාෙ ථ
් ානය ලදින ගාථාල තව්.

(

)

3. මා පිය උඳ ථ
් ානය උතුේ මංග කරුණකි.

(

)

4. දුටුගැමුණු රජ තලතහරක් ාෙන ල ගල්ටැතේ ලියා තිබුණි.

(

)

5. මඝ කුමාරයා ෙම ගතේ ඳැන් තඳොකුණක් ෑදුතව් ය.

(

)

6. සිදුහත් කුමරුතේ මල විහාර මහා තේවියයි.

(

)

7. පිංොලි ෙැබීතමන් ඳව් සිදු තව්.

(

)

8. අේත ෝ රජතුමා මලට තනො ැකුතව්ය.

(

)

9. තෙමගු තඳොත ොන් තඳෝය දින සිදු විය.

(

)

10.නන්ෙ කුමරු සිදුහත් කුමරුතේ යාළුතලක් තනොතව්.

(

)

( කුණු 2 x 10 = 20 )
( 06 ) පිළිතුරු ලියන්න.
1. තහොෙ සිරිත් 2ක් ලියන්න.
I. …………………………………………………………………………
II. …………………………………………………………………………
2. අේත ෝ රජතුමා මලට ැකු ආකාරය ලියන්න.
I. ...........................................................................................................
II. ............................................................................................................
3. මඝ කුමාරයා තුළ තිබ තහො ගුණ 2ක් ලියන්න.
I. ..........................................................................................................
II. ..........................................................................................................
4. සිේධාර්ථ කුමාරයා ඉතගනගත් ශිල්ඳ 2ක් ලියන්න.
I. ..........................................................................................................
II. ..........................................................................................................
5. ංකාතව් පිහිටා ඇති සිේධ ්ථාන 2ක් ලියන්න.
I. ..........................................................................................................
II. ...........................................................................................................
( කුණු 5 x 5 = 25 )
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