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First Term Evaluation
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බුද්ධ ධර්මය

නම ............................................................
විභාග අං ය ................................
වැකිය යුතුයි .
(I) සියලුම ප්රනනල ිළිතතුරු වඳය්නන.
(II) අංත 01 සි 40 ශ්තක් ප්රනනල ී  ඇි  (I) (II) (III) (IV) යන ිළිතතුරුලලි්න නිලැරදි ශ්ශෝ ලඩාත්
ගැෂශ්ඳන ිළිතතුරු ශ්තෝරාග්නන.
(III) ඔබ වැඳශ්යන ිළිතතුරු ඳත්රශ්ේ  කක්කක් ප්රනනය වශා ී  ඇි  ල අතුශ්ර්න ඔබ ශ්තෝරාගත්
ිළිතතුශ්රහි අං ය වැවශ්න ලය තුෂ (+) කුණ ශ්ය ද්නන.
(I)
කම ිළිතතුරු ඳත්රශ්ේ  ිළුඳව ී  ඇි  අශ්නක් උඳශ්දවන ද වැකිල්ශ්්න කියලා ඒලා ද
ිළිතඳදි්නන.
01. නිබ්බුත ඳද ප්ර ා රන ද්ශ්ද්
(I)
යශ්වෝදරා ශ්ද්විය විසිනි
(II)
මශා ප්රජාඳි  ශ්ගෝතියය විසිනි
(III)
කිවාශ්ගෝතියය විසිනි
(IV)
විාඛාල විසිනි
02. ශ්බෞද්ධ භික්ෂු්න ලශ්නශ්වේා විසි්න ගැබිනි මාතාල්න ශ්වත්ඳතා ශ්ද්නා
(I)
ලට්
ිළරිත
(II)
අංගුලිමා ිළරිත
(III)
ජය ිළරිත
(IV)
 ිළරිත
03. ශ්තරුල්න ගුණ වංඛයාල ල්නශ්්න
(I)
06කි
(II) 24කි

(III) 09කි

රන ද්ශ්ද්.

(IV) 12කි

04. සිදුශත් කුමරු තරුණ ජිවිතශ්ේ  අභිශ්යෝග ඉතා වාර්ථ ල ජයගත් අලවනථාලක් ල්නශ්්න.
(I)
ඳංචමශා විශ්ෝ නය
(III) වක්විි  රජ ම බා ගැනිම
(II)
උඳ්න විගව ිළයලර තැබිම
(IV) සියළු ශිල්ඳ මැනවි්න ශැදැරිම
05.සියළු පුජාල්න සුදුසු වු ශ්ශයි්න බුදුරජාණ්න ලශ්නශ්වේ.
(I) අරශං නම් ලන ශ්වේ .
(II) සුගශ්තෝ නම් ලන ශ්වේ
(III) ශ්ෝ විදු නම් ලන ශ්වේ
(IV) වම්මා වම්බුද්ධ නම් ලන ශ්වේ .
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06 ගිහි වමාජය භික්ෂු්න ලශ්නශ්වේා උඳ ාර
(I) ිය මුදල් දිශ්ම්න
(III) ශ්ලශ්ශර විශාර ඉදි ර දිශ්මනි

ෂයුතු ල්නශ්්න
(II) ද්නදිශ්මනි
(IV) සිව්ඳවශ්ය්න වංග්රශ කිරිශ්මනි

07. ඳංච මශා විශ්ෝ නය විමවා බැලිම තුිත්න ශ්බෝවතා්න ලශ්නශ්වේ තුෂ ඳැලි ශ්ේ  කුමන ගුණයක් ද
(I) සිතමතා විමවා බා
යුතු කිරිම
(II) මශා රුණාල
(III) පුරිව දම්මවාරථි ගුණය
(IV) තාදි ගුණය
08. වංඝරත්නශ්ේ  ගුණයක් ල්නශ්්න.
(I) අ ාලිශ් ෝ
(II) ආහුශ්නයිශ්යෝ

(III) ශ්ෝ විදු

(IV) කහිඳවනසිශ් ෝ

09. වමථ භාලනාල ශඳු්නලන ශ්ලනත් නමක් ල්නශ්්න
(I) ත්රික්ණ භාලනාල (II) ප්රඥා භාලනාල

(III) වමාධි භාලනාල

(IV) විඳවනවනා භාලනාල

10. වමථ භාලනාශ්ලහි වශ්න ම ශ්න ගණන ල්නශ්්න
(I) 65 කි
(II) 40කි
(III) 14 කි

(IV) 55කි

11.භාලනාල යනුශ්ල්න අදශවන ල්නශ්්න.
(I) සිල් රුකිමයි
(II) කුවල්සිත් ලැඩිමයි (III) නිල්න අලශ්බෝධයයි
අනඨාංගි මඟ ලැඩිමයි

(IV)

ආර්ය

12. සිශ්තහි තරශල ඇි ලන වි යමක් මත ය නඟා ගත ශ්න ශැකිය ඳංචනිලාරණ ධර්මය අනුල කය
ශඳු්නල්නශ්්න
(I) උද්දච්චකුක්කුච්ච
(II) ාමඡ්නද
(III) ලයාඳදය
(IV)විචිකිච්චාල
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බුදු දශම අනුල සිත දියුණු ර ගැනිම වශා ෂ යුත්ශ්ත්
(I) භාලනාල ලැඩිමයි (II) ක්රිඩා කිරිමයි (III) විශ්නෝදශ්ය්න

ල්ගත කිරිමයි (IV) ධනය ඉඳයිමයි.

14. සිත කිටි රන කුවල් සිත්ල බාධා රනු බන ධර්ම ශඳු්නලනු බ්නශ්්න
(I) ආඳද්ධර්මය යනුශ්ලනි
(II) ඳංචනිලරණ ධර්ම යනුශ්ලනි
(III) ලරණ ධර්මය යනුශ්ලනි
(IV) ත්රික්ණය යනුශ්ලනි
15. ඳාඩම් රන සිසු්න ලැදගත් ලන භාලනාල ල්නශ්්න.
(I) ආනාඳනවි  භාලනාල
(II) ිළිතකුල් භාලනාල
(III) වමථ භාලනාල
(IV) විදර්න භාලනාල
16. ශිශ්ය්න යුතුල වමථ භාලනාශ්ව් ශ්යශ්දන පුද්ගශ්යකු තුෂ ි බිය යුතු ගුණාංගයක් ල්නශ්්න.
(I) ද ශ්දයි්න වතුුවිම
(II) අ්නමතල ගරු කිරිම
(III) ශිශ්ය්න යුක්ත බල
(IV) වමාජශිලි බල
17.සිදුශත් කුමරා ගිහි ශ්ගය ිළිතබ
(I) 16 ී ය
(II).29 ී ය.

ෂකිරී අභිනිනක්රමණය ශ්ෂේ ලයව අවුරුදු
(III) 35 ී ය
(IV) 45 ී ය.
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18. ශිශ්ය්න යුක්තල වමථ භාලනාල ශ්ය මුවිශ්ම්දි පුද්ගයා තුෂ ි බිය යුතු ගුණාංග ගණන ල්නශ්්න.
(I) තුනකි
(II) ශ්ද කි
(III) ශතරකි
(IV) ඳශකි
19. විඳවනවනා භාලනාල මඟි්න ශ්මශ්නහි රනු බ්නශ්්න
(I) ඳංචනිලරණ ධර්මය්නය (II) ශ්ශේතුක ධර්මය්න (III) ත්රික්ාල්නය (IV) ි ක්ණ ධර්මය්නය
20.අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම යනුශ්ල්න ශඳු්නල්නශ්්න
(I) ත්රි විදයාලයි (II) ත්රික්ාලයි
(III) ත්රික්ණයයි

(IV) ශ්තරුලනයි

21. අ ශ්ෝ දශම අයත්ලන
(I) අනිතය - දුක්ඛ

(IV) ිළ්න - ඳල

රුණු ඇතුෂත් ිළිතතුර ශ්තෝර්නන.
(II) ාභ -අාභ
(III) උඩ -ය

22. ශි වංලරශ්යහි ිළහි ා වමාධිය ශා ප්රඥාල ලචන බුද්ධිමත් වි දක් ශ් ශ්වන නවන වීර්ය ඇි  විදර්නා
ප්රඥාශ්ල්න යුක්ත වු තැනැත්තා
(I) ජිවිතශ්ේ  සියළු ගැ ළු අවුල් රගනි.
.
(II) ජිවිතශ්ේ  සියළු අවුල් නිරවුල් ර නිලන ඳවක් ර ගනි
(III)අඹුදරුල්න වමඟ ඉතා වැඳලත් ජිවිතයක් ගත රයි.
(IV) ඉතා ධනලත් ශ්ව්
23. “උඩඟු ශ්න ල මශණ” යන ඳාඨය තම ිළවිසිම් ශ්ද රුශ්ලහි ලියා තබන ද්ශ්ද්.
(I) ලාරියශ්ඳ ෂ සුමංග හිිය
(II) හික් ඩුශ්ව් ශ්රි සුමංග හිිය
(III) ලැලිවි අවරණ වරණ සිරි වරණ ර හිිය
(IV) ියශ්ගට්ුලත්ශ්ත් ශ්රි සුමංග හිිය
24. ලැලිවි අවරණ වරණසිරි වරණං ර හිියය්න වංඝරාජ ඳදවිය ිළරිනමන ද්ශ්ද්
(I) දුුගැමුණු රජතුමා
(II) ශ්රි විජය රාජසිංශ රජතුමා
(III) VI ඳරාක්රමබාහු රජතුමා
(IV) කිර්ි  ශ්රි රාජසිංශ රජතුමා
25.වරණං ර වංඝරාජ හිියය්න විසි්න රචිත ග්ර්නථයක් ල්නශ්්න.
(I) මුණිය ගුණාංං ාරය
(II) ශ්ඳ ශ්ශය දිනය
(III) ාවනාලතරණය
(IV) ඳාරියතා ප්ර රණය
26. සිල්ලත් වමාගම නිය්න වංවිධානයක් ිළහිු ා බුදුදශශ්ම් උ්නි ය ශ්ලනුශ්ල්න
යුතු රන ද්ශ්ද්.
(I) අනගාරි ධර්මඳාතුමා
(II) ලලිසිංශ ශරිවනච්නද්රතුමා
(III) ශ්ර්රැ ාශ්්න ච්නදවිම හිිය
(IV) ලැලිවි අවරණ වරණ වරණ ර හිිය
27. ලැලිවි අවරණ වරණ සිරි වරණ ර හිියය්න උඳත ැබුශ්ව්.
(I) 1695 ජුනි 20
(II) 1698 ජුනි 18
(III) 1679 ජුනි 18
(IV) 1978 ජුනි 18
28. තමා විසි්න සිදු ෂ යශඳත් ක්රියා ිළ්නශ්ඳ ත
(I) ශ්දලනඳෑි වන රජතුමා
(III) ධාතුශ්වේන රජතුමා

ව ශ්න රන ද රජතුමා ල්නශ්්න.
(II) දුුගැමුණු රජතුමා
(IV) මශා ඳරාක්රමබාහු රජතුමා
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29.දුුගැමුණු රජතුමා විසි්න සිදු ෂ ශ්ලවක් උත්වල ගණන ල්නශ්්න
(1) 24
(11) 19
(111) 35
(1V) 12
30. “මාශ්ේ ශ්ම් ලයායාමය බුද්ධ ාවනශ්ේ  චිරවනථිි නිය ිළණිය ව ියව කිසි ශ් ත් රජවැඳ ිළණිය ව
ශ්න ල්නශ්්නය ශ්මශ්වේ ප්ර ා රන ද්ශ්ද්.
(I) දුුගැමුණු රජතුමා
(II) ශ්දලනඳෑි වන රජතුමා
(III) ලගම්බා රජතුමා
(IV) මශා ඳරික්රමබාහු රජතුමා
31.බුදුරජාණ්න ලශ්නශ්වේ ආර්ය මාර්ගශ්ේ  ගම්න
(I) සුගත නම් ලන ශ්වේ
(III) අරශං නම් ලන ශ්වේ

ෂ ශ්ශයි්න
(II) පුරිව දම්ම වාරිථි නම් ලන ශ්වේ
(IV) විජ්ජාචරණ වම්ඳ්නන නම් ලන ශ්වේ

32.අනිියව ශ්ෝචන පුජාල තුිත්න බුදුරජාණ්න ලශ්නශ්වේ ශ් ල දු්න ආදර්ය ල්නශ්්න.
(I) ගවනලැල් සුරකීම
(II) වමාධිය ලැඩිම
(III) ෂගුණ වැකිම
(IV) ඳරිවරය ආදරය කීරිම
33. බුදුරාජාණ්න ලශ්නශ්වේශ්ේ අ ශ්ෝ දශිය්න
(I) අවරණ වරණ ගුණය ශ්වයි
(III) ඉලසිම ශ්වයි

ම්ඳා ශ්න විශ්ම් ගුණය ශඳු්නල්නශ්්න.
(II) තාදි ගුණය ශ්වයි
(IV) මශා රුණාල ශ්වයි

34. ඳංචවන ්නධය ශ්ව ශඳු්නල්නශ්්න.
(I) රඳ බ්ද ග්නධ රව වනඳර්
(III) ඇව න නාවය දිල රිරය

(II) රඳ ශ්ව්දනා වංඤනඤා වංඛාර විඤනඤාණ
(IV) ාය ී ඳය ශ්ද්ය කුය මව්

35.බුදුරාජාණ්න ලශ්නශ්වේශ්ග අලවාන රාල යා වුශ්ේ .
(I) අන ශ්තරුල්න
(II) සුභද්ර ශ්තරුල්න
(III) මලියශ්ද්ල ශ්තරුල්න
(IV) වැරියුත් ශ්තරුල්න
36. ශි වමාධි ප්රඥා යනුශ්ල්න අදශවන ල්නශ්්න
(I) ත්රිවිධ ශික්ාලයි
(III) ත්රිවිධ අකුව මු

(II) ත්රිවිධ පුණය ක්රියා
(IV) ත්රිවිදයාල

37. ශ්මත්තා
රුණා මුදිතා උශ්ේක්ඛා යනු .
(I) වතර වංග්රශ ලවනතු
(III) වතර බ්රශනමවිශරණ

(II) වතර ශ්ඳරනිියි 
(IV) වතර වංලර ශිං

38. ශ්ද්ල ධර්මය ශ්ශලත් ශ්ෝ ඳා ධර්ම අඩංගු ිළිතතුරු ශ්තෝර්නන.
(I) දාන -ශි (II) හිරි - ඔතේ
(III) විරි - වමාදාන

(IV) රද්ධ - ප්රඥා

39. මහි්නදගමනශ්ය්න ඳසුල ශ්මර ඉදිවු ප්රථම වනුපඳය ල්නශ්්න.
(I) ුපඳාරාමය
(II) රුල්නලැලිවෑය
(III) ියරිවනලැටිය

(IV) මහියංගන දාගැබ ය

40. සිශ්තහි ඇි ලන උදාසින ම ඳංචනීලර්ණ ධර්ම ල අනුල ශඳු්නල්නශ්්න .
(I) ලයාඳදය නියනි
(II) ථිනියද්ධ නියනි (III) ාමච්ඡ්නද නියනි

(IV) විචිකිච්ජා නියනි
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