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වැකිය යුතුයි.
 ප්රනන ියය්ල ම ිළිතතුරු වඳය්නන.
 1 – 15 දක්ලා ප්රනනල ලාා්  ැැශ්ඳන ිළිතතුර ශ්ර රා යින්න රරක් ඳින්නන.
___________________________________________________________________________
I කකොටස
1)

ියදුශ්  ශ්බ වරාණ්න ලශ්නශ්වේ මිනිවන ශ්ොල රඳදීම ශ්ඳර උඳර බා ියිනශ්ේ,
1) තුියර ශ්දව් ශ්ොශ්ලහි ය.
3) බ්රශනම ශ්ොශ්ලහි ය.
2) මනුය ශ්ොශ්ලහි ය.
4) නාැ ශ්ොශ්ලහි ය.

2)

ශ්බ වරාණ්න ලශ්නශ්වේ මිනිවන ශ්ොල රඳදීම ආරාධනා කශ්ෂේ,
1) වක් ශ්දවිඳු ය.
3) මශා බ්රශනමයා ය.
2) වශම්ඳති බ්රශනමයා ය.
4) ඝටීකාර බ්රශනමයා ය.

3)

ඳංචමශා විශ් කනය ිළිතශ්ලලි්න වශ්න ලන ිළිතතුර ල්නශ්්න,
1) කුය, මල, ශ්ද්ය, දීඳය, කාය
2) ශ්ද්ය, දීඳය, කාය, කුය, මල
3) දීඳය, කාය, ශ්ද්ය, කුය, මල
4) කාය, දීඳය, ශ්ද්ය, කුය, මල

4)

ශ්බ වරාණ්න ලශ්නශ්වේ මව් කුව ිළිතිය ැනු ැබුශ්ව්,
1) ශ්ඳොශ්වෝන ශ්ඳොශ්ශ දිනක ය.
3)
2) දුරුතු ශ්ඳොශ්ශ දිනක ය.
4)

ඇවෂ ශ්ඳොශ්ශ දිනක ය.
ශ්ලවක් ශ්ඳොශ්ශ දිනක ය.

5)

ශ්බ ව්  කුමරු නම් රැබීශ්ම් උශ්ෂ ඳල් ලනු ැබුශ්ව් කුමරු රඳදී,
1) ශ් ලන දිනශ්ේ දී ය.
3) ියව්ලන දිනශ්ේ දී ය.
2) ශ්දලන දිනශ්ේ දී ය.
4) ඳවනලන දිනශ්ේ දී ය.

6)

සුද්ශ්ධ දන රජුශ්ේ ගුරුතුමා ල්නශ්්න,
1) ආාර කාාම රවුවා ය.
2) ඳියර රවුවා ය.

7)

3)
4)

උද්දකරාම රවුවා ය.
වර්ල මිත්ර බුණණා ය.

සුද්ශ්ධ දන රජතුමා ශ්දලන ලර ියදුශ්  කුමර ල්නදනා කශ්ෂේ,
1) ලප් මගු්ල දිනශ්ේ දී ය.
3) කුමරු උඳ්න දිනශ්ේ දී ය.
2) නම් රැබ දිනශ්ේ දී ය.
4) බුදු බල ැබ දිනශ්ේ දී ය.
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8)

9)

ශ්බ ව්  කුමරු නම් රබන උශ්ෂ වශභාගි ව බුණණ්න වංඛ්යාල ල්නශ්්න,
1) 105 කි.
2) 103 කි
3) 106 කි.

4)

108 කි.

ශ්බ වරාණ්න ලශ්නශ්වේ ියවුරු ිළරිකර පූජා කරනු ැබුශ්ව්,
1) වවූමිත්ර බුණණා ය.
3) ඝටීකාර බ්රශනමයා ය.
2) ශ්කොණ්ාඤනඤ බුණණා ය.
4) ශ්වෝ ථිය බුණණා ය.

10) ශ්බ වරාණ්න ලශ්නශ්වේ කිරිිළඬු පූජා කරනු ැබුශ්ව්,
1) සුජාරා ියටු ශ්ද්විය.
3)
2) විාඛ්ා ියටු ශ්ද්විය.
4)

සුමනා ියටු ශ්ද්විය.
උප්ඳලණ්නා ියටු ශ්ද්විය.

11) ියදුශ්  කුමරු ඒකා්නරශ්ය්න ම බුද්ධ් ලය ඳ් ලන බල ප්රකා කශ්ෂේ,
1) ශ්කොණ්ාඤනඤ රවුවා ය.
3) ආාර කාාම රවුවා ය.
2) ඳියර රවුවා ය.
4) භේැල රවුවා ය.
12) “වනලාක්ඛ්ාශ්ර භැලරා ධම්ශ්ම ව්නදිට්ඨිශ්ක ........” යන ැාථාශ්ල්න ල්නදනා කර්නශ්්න,
1) බුදු ගුණය
2) දශම් ගුණය
3) වඟ ගුණය
4) ශ්රරුල්න ගුණය
13) රාහු හිමිය්න රශ්  බල ඳ් වශ්ේ,
1) දම්වක් ඳැලතුම් සූත්රය ඇීමශ්මනි.
2) මශා මංැ සූත්රය ඇීමශ්මනි.
3) චු්ල රාහුශ් ලාද සූත්රය ඇීමශ්මනි.
4) ඳම්බට්ඨක රාහුශ් ලාද සූත්රය ඇීමශ්මනි.
14) “මශ්ේ ඳදශව රටුවලා ශ්වේම ඔශ්ේ ඳදශව ද රටුශ්ව්ලා”යි ප්රාර්ථනා කශ්ෂේ,
1) සුජාරා ියටු ශ්ද්වියයි.
3) යශ් ධරා ශ්ද්වියයි.
2) විාඛ්ා ියටු ශ්ද්වියයි.
4) කිවාශ්ැ රමියයි.
15) ියදුශ්  ශ්බ වරාණ්න ලශ්නශ්වේ බුද්ධ් ලය බන වි උ්න ලශ්නශ්වේ ලයව,
1) ශරිතවන ඳශකි.
3) විිය නලයකි.
2) තිවන ඳශකි.
4) විිය ඳශකි.

16)
17)
18)
19)
20)

16 20 දක්ලා ප්රනනල ැැශ්ඳන ිළිතතුර ශ්ර රා යා කර්නන.
A
B
ාරීරික චචරය ල්නශ්්න
i) „ල්නදාමි ශ්ේතිය්න වේබං‟ යන ැාථාල ය.
ඳාරිශ්භ ගික චචරය ල්නශ්්න
ii) „කාශ්ේන ලාචා චි් ශ්් න‟ යන ැාථාල ය.
ත්රිවිධ චචරය ලිනන ැාථාල ල්නශ්්න
iii) ශ්ලශ්ශර ලශ්නශ්වේ ය.
ශ්දවිය්න ිළ්නශ්දන ැාථාල ල්නශ්්න
iv) ශ්බ ධී්න ලශ්නශ්වේ ය.
ත්රිවිධ ර් නය වමා කරන ැාථාල ල්නශ්්න
v) „එ් රාලරාච ඳම්ශ්ශේහි‟ යන ැාථාල ය.
(ලකුණු 2 x 20 = 40)
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II කකොටස




පළමු ප්රශ්නයය නිවාර්යය ක.
පළමු ප්රශ්නයයට ාර වා්  ප්රශ්නය ාවකකට ිළිතුරු  සපය්නය
පළමු ප්රශ්නයයට ලකුණු 20කි නකයක් ප්රශ්නයාලට ලකුණු 00 ැගිනිව

01)

ඳෂුණ ඳාව්ල ලාරශ්ේ දී ඔබ විිය්න කරන ද ඳාව්ල ඳාදක ඇැයීම ඳදාෂල ඳශර ප්රනනල
ිළිතතුරු වඳය්නන.
1) ඳ්නව්ල යාම ශ්ඳර දින ගුරුතුමිය දු්න උඳශ්දවන ශ්දකක් ලිය්නන.
2) ඳ්නව රැශ්ැන ගිය පූජා ද්රලය ශ්දකක් නම් කර්නන.
3) පූජා භූමිය ඇතුළුවීම ශ්ඳර ඔබ විිය්න ඳනුැමනය කෂ ිළිතශ්ල්  ශ්දකක් ලිය්නන.
4) ල්නදනා කිරීම ශ්ඳර කරන ද ලරාල්  ශ්දකක් ලිය්නන.
5) ජය, මිදු ය්නන භාවිර ශ්කශ්රන ාවනික ලචන ශ්දක ලිය්නන.
6) ඳවඟ ිළහිටුලා ලැිනශ්ම් දී ශ්ඳොශ්ෂොශ්ව් වනඳර් ලන වනථාන ශ්දකක් ලිය්නන.
7) විශාරවනථානශ්ේ දී ඔබ ඳෂුණල ශා ශ්දලනුල ලැඳුම් ිළදුම් කශ්ෂේ කුමන වනථානල ද?
8) ශ්මම ැමන තුිත්න ඔශ්ේ ජීවිරය වම්බ්නධ කරැ්  යශඳ්  ගුණ ධර්ම ශ්දකක් නම්
කර්නන.
9) “සුැ්නධිකාය ලදනං.......” යන ැාථාශ්ල්න පූජා කරනු බන ද්රලය ශ්මොනලාද?
10) දශම් ඳධයාඳනය වශා ඳාව ඳමරරල ඔබ යා යුතු සුදුසුම වනථානය කුමක්ද?
(ලකුණු 2 x 00 = 20)

02)

1)
2)
3)

බුද්ධ ශ්ක ෂාශය ශ්ව ශඳු්නල්නශ්්න කුමක්ද?
ියදුශ්  කුමරුශ්ේ රඳදීම්  වමඟ ියදුව ඳියරිම්  ියදුවීම් ශ්දකක් ලිය්නන.
ියදුශ්  කුමරු රඳදී දබර ඇඟි්ල ඳශව දිගු කර කෂ ියංශ නාදය කුමක්ද?

03)

1)
2)
3)

“රාහුශ් ජාශ්ර - බ්නධන ජාරං” ශ්මහි ශ්් රුම ලිය්නන.
(. 2)
වරර ශ්ඳර නිමිති ලලි්න තුනක් ලියා දක්ල්නන.
(. 3)
ියදුශ්  ශ්බ වරාණ්න ලශ්නශ්වේ මශාභිනිනක්රමණය කෂ ආකාරය ශ්කිනශ්ය්න ලියා
දක්ල්නන.
(. 5)

04)

1)
2)
3)

භාලනා කිරීශ්ම් දී හිැ්නන රරියව් ශ්දක නම් කර්නන.
භාලනා කිරීම ශ්ඳර කෂ යුතු කාර්යය්න තුනක් (03) ලිය්නන.
ශ්ම්  ලැඩීශ්ම් ආනිවංව ඳශක් (05) දක්ල්නන.

(. 2)
(. 3)
(. 5)

05)

1)
2)
3)

නරියශ ැාථා ලලි්න කියශ්ල්නශ්්න කවුරු්න ැැනද?
රාහු ශ්ඳොඩි ශාුණදුරුල්න ැබුණු ඳැ රනතුර කුමක්ද?
රාහු ශාුණදුරුල්නශ්ේ චරිරශ්ය්න ඳඳ ැර ශැකි ආදර් ශ්මොනලාද?

(. 2)
(. 3)
(. 5)

06)

1)
2)
3)

නමවනකාර ඳාඨය ලියා දක්ල්නන.
(. 2)
ගිහියාශ්ේ නිරය ීලශ්යහි ඳෂුණ ිය්ලඳද තුශ්නහි ශ්් රුම ලිය්නන.
(. 3)
ඳ්නිය්ල සුරැකීශ්ම්න වමාජය වැශ්වන යශඳර ලාකය ඳශකි්න ලියා දක්ල්නන. (. 5)

07)

1)
2)
3)

ඳියර රවුවා කියන රල්  නමක් ලිය්නන.
ත්රිවිදයා නම් කර්නන.
ඳවනලැ රවුව්නශ්ේ නම් ලියා දක්ල්නන.

(. 2)
(. 3)
(. 5)

(. 2)
(. 3)
(. 5)
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