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නම ..................................................................................................................................... 
 
 

 ප්රශ්න සියල්ලටම සිළිතුරු සපයල්න   

(01). ලරශන තුෂ ඇති ලචනලලින් හිව්තැනට ගැෂශ්ඳන ලචනය ශ්තෝරා ලියන්න. 

1. ඒ ඳව් සිතිවිලට තමයි .................................................... කියන්ශ්න්. 

2. බුදු ගුණ සිහි කිරීම .................................................... භාලනාලයි. 

3. බුදුරජාණන් ලශන්ශ්වේශ්ේ ඉලසීශ්ේ ශා කේඳා ශ්නොවීශ්ේ ගුණය ............................. ගුණය නමින් 

ශඳුන්ලනලා. 

4. මිත්රයකුට කරදරය්  වුණාම නශ්න්  මිත්රශ්යෝ .................................................... ශ්ලන්න ඕනෑ. 

5. මංග උත්වලයකට වශභාගීවීමට ගියත් ආශාර ගැනීම වශා තමන්ට 

.................................................... ැශ්ෙන තුරුම ඉන්නට ඕනෑ. 

(පිහිට , ශ්කශ්ව් , ආරාධනය , තාදි , බුද්ධානුව්වති)                 (කුණු 10) 

 

 

(02). හිව්තැනට ගැෂශ්ඳන පිළිතුර ලරශන තුළින් ශ්තෝරා යටින් ඉර්  නඳින්න. 

1. මට උදව් කෂ යශ්වෝදරාලන්ට ..................................... වැකීම මශ්ේ යුතුකම්  (ශ්ශොඳින්/කෂගුණ) 

2. ගිරිනුලර .................................................... රාජධානියට නයත් කුඩා රාජයයකි. (මාගම/ශ්වේරු නුලර) 

3. 1931 ඉන්දියාලට ගිය නනගාරික ධර්මඳාතුමා මූගන්ධකුටි විශාරශ්ේ දී .................................... 

නමින් ඳැවිදි වී උඳවේඳදාල ැබීය. (නනගාරික ධර්මඳා/සිරි ශ්ද්ලමිත්ත ධර්මඳා) 

4. ෙරණැව් නුලර ඒකරාජ කියා රජ ශ්කශ්නකු රජ වී සිටියා එතුමා ශ්ෙොශ්ශොම 

.................................................... යු් ත රජශ්කශ්නකි. (මමත්රිශ්යන්/කරුණාශ්ලන්) 

5. මලරශ්යන් මලරය .................................................... (වන්සිශ්ේ/ශ්නොවන්සිශ්ේ)   (කුණු 10) 

 

 

(03). ඳශත කවිය වේපූර්ණ කරන්න. 

  රශවත් ඳව් ශ්නොශ්කොට 

  ........................................................................................  

   ........................................................................................ 

   ........................................................................................       (කුණු 06) 
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(04).  වතර බ්රශ්ම විශරණ නේ කරන්න. 

1. .......................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................... 

4. ..........................................................................................................................................................(කුණු 08) 

 

(05). චුල් ශංව ජාතක කතාශ්ලන් මතු ලන්ශ්න් කුමන ගුණය්  ද? 

............................................................................................................................. ...................................(කුණු 02) 

 

(06). ආශාර ගැනීශ්ේ දී නනුගමනය කෂ යුතු සිරිත්ලට () කුණ ද ශ්නොකෂ යුතු ශ්ද් වශා () කුණ ද 

ශ්යොදන්න. 

1. ආශාරයට ශ්ඳර වෙන් ශ්යොදා දෑත් පිරිසිදු කර ගැනීම.  (       ) 

2. ලැඩිපුර ආශාර ශ්ෙදා ගැනීම.  (       ) 

3. කෑම ගැනීශ්ේ දී ශ්කෂලරක සිට ඳටන් ශ්ගන කෑම ගැනීම.  (       ) 

4. කතා කරමින්, තලු ගවමින් ආශාර ගැනීම.  (       ) 

5. ආශාර ගන්නා නතර තුර ඇඟිලි ශ්ල කෑශ්මන් ලැකීම.  (       ) 

 (කුණු 10) 

 

(07). පිළිතුරු ලියන්න. 

1. ශ්වෝමාලතී දාගැෙ පිහිටා ඇත්ශ්ත් කුමන දිව්ත්රි් කශ්ේ ද? 

............................................................................................................................. ............................................. 

2. ශ්වෝමාලතී දාගැෙ ඉදි කශ්ෂේ කවුද ? 

............................................................................................................................. ............................................. 

3. “ශ්වෝම” නැමැති ප්රශ්ද්ය පිහිටා තිබුශ්ේ කුමන නුලරකට ආවන්නල ද? 

............................................................................................................................. .........................(කුණු 06) 

(08). යා කරන්න. 

(1). නඳ ඳන්වල් යා යුත්ශ්ත්  නේඳාර දිව්ත්රි් කය 

(2). ගිහිකෂ ද්  වීණා ලාදකශ්යකි.  යශ්වෝදරා ශ්ද්වියයි 

(3). දුටුගැමුණු රජතුමාශ්ේ ශ්වොශ්ශොයුරා  වන්සුන් ගමනින් 

(4). දීඝලාපි මචතයය පිහිටා ඇත්ශ්ත්  ශ්වෝණ ශාමුදුරුශ්ලෝ 

(5). විඳශ්ත් දී ඳලා ශ්ෙෝවතුන් නත් ශ්නොශැරිශ්ේ  වද්ධාතිව්ව රජතුමා 

 (කුණු 10) 
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(09). ඳශත කියමන් කවුරුන් විසින් කාශට කියන ද ඒලා ද? 

1. “මශ්ේ ශ්ගදරට වමශර දලව්ල නෑදෑශ්යෝ එනලා.” 

කවුද ........................................................................... 

කා ශටද ........................................................................... 

2. “ශ්මොනලා ? එක ශංවයයි උගුට නහුශ්ලා ඉන්ශ්න්. ශ්ේ ශංවයා ඇයි ශ්මතන ඉන්ශ්න්? ශරිම 

පුදුමයි.” 

කවුද ........................................................................... 

කා ශටද ........................................................................... 

 (කුණු 08) 

 

(10). ඳශත ප්ර්නලට පිළිතුරු ලියන්න. 

1. කාලන්තිව්ව රජතුමාශ්ේ ශ්වොශ්ශොයුරියශ්ේ නම කුම්  ද? 

............................................................................................................................. ............................................. 

2. මචතය රාජයාණන් ඳැදකුණු කෂ යුත්ශ්ත් කුමන නත මචතයය ඳැත්තට සිටින ශ්වේ ද? 

.......................................................................................................................................................................... 

3. නනගාරික ධර්මඳා තුමා ඳැලස ඳරිදි ලටිනාම රත්න ශතර ශ්මොනලා ද? 

............................................................................................................................. ............................................. 

4.  “සිංශ ශ්ෙෞද්ධයා” පුලත් ඳත ආරේභ කශ්ෂේ කුමන ලර්ශ්ේ ද? 

.......................................................................................................................................................................... 

5. “ශ්ද්ලයන් ලශන්ව ෙරණැව් රාජයය මැව්වන් නැති ී  ලදය්  ලශ්ගයි.” ශ්ේ ප්රකාය කශ්ෂේ කවු ද? 

.................................................................................................................................................................. ........ 

6. ඒකරාජ රජතුමා ෂඟ තිබ විශ්ේ ගුණාංගය්  ලියන්න. 

............................................................................................................................. ............................................. 

7. ඒකරාජ රජතුමා තම ශ්යෝධයන්ට වතුරු ශමුදාල නල්ා ගැනීමට නලවර නුදුන්ශ්න් මන් ද? 

.......................................................................................................................................................................... 

8. ත්රිවිධ පුණය ්රියා නේ කරන්න. 

.......................................................................................................................................................................... 

9. රජ්ජුමාා කතාශ්ලහි ව්ලාමි දුලශ්ේ චරිතශ්යන් නඳට ගත ශැකි ආදර්ය කුම්  ද? 
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.......................................................................................................................................................................... 

10. ඕල්කට් තුමාශ්ේ ප්රධාන පිළි ගැනීම වශ්ේ කුම්  ද?  

...................................................................................................................... .................................................... 

11. ඳංච මශා ලාදශ්ේ මූලිකත්ලය ගත් භි් ෂුන් ලශන්ශ්වේශ්ේ නම කුම්  ද? 

............................................................................................................................. ............................................. 

12. ශ්කොෂඹ ඳරම විඥානාර්ථ ශ්ෙෞද්ධ වමාගම ඇරඹුශ්න් කාශ්ේ මූලිකත්ලශ්යන් ද? 

....................................................................................................................................................... ...................  

13. දීඝලාපි මචතය ශ්ෙෞද්ධයන්ට ලැදගත් ලන්ශ්න් ඇයි? 

............................................................................................................................. ............................................. 

14. ශ්ලව්  ශ්ඳොශ්ශොය දිනය ඳෂමු ලරට රජශ්ේ නිලාඩු දිනය්  ෙලට ඳත් වුශ්ේ කුමන ලර්ශ්ේ දී ද? 

............................................................................................................................. ............................................. 

15. ශ්ෙෞද්ධ ශ්කොඩිශ්යන් වංශ්් තලත් ලන්ශ්න් කුම්  ද?  

.......................................................................................................................................................................... 

 (කුණු 2×15=30) 


