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7 ශ්රේණිය

I ශ්කාටස
 සියලුම ප්රශ්ේනලලට ිළිතුු  සපය්න.
 පහත දී ඇති ිළිතුු  අතරි් ලඩාත්ත නිලැරදි ිළිතුර ශ්තෝරා අදාල ලාකය ස්පූර්ණ  කර්න.
(01) බුදුන් වහන්නසේට මී පිඬු හා අත්සුනු පූජා කනළේ .............................................. ය.
(02) නලෝකයාට ධර්මය නේශො කරෙ නලස .......................................................... විසින් බුදුන් වහන්නසේට
ආරාධො කරෙ ලදී.
(03) ජටාධර තවුසන් ................................................... නලස හැඳින්ීය.
(04) බුදුන් වහන්නසේ රජගහ නුවරට වැඩම කිරීම නිසා ..............................................රජුනේ ප්රාර්ාො පහක්
ඉටුවිය.
(05) බුදුන් වහන්නසේ .................................................ට පිහිට ීම, ගිලනුන්ට උපසේාාෙ කිරීම ප්රකට වෙ
අවසේාාවකි.
(පුතිගත්සත තිසේස හිමි, නේවාචික උපාසකවරු, ජටිලයන්, බිම්බබිසාර රජතුමා,සහම්බපතී මහා බ්රහේමයා)

 ගැළශ්පන ිළිතුරට යා කර්න.
(06) සත්ස සතිනේ නතවෙ දිෙ සිදුවූ අසිරිමත්ස සිදුීම.

උපතිසේස

(07) බුදුන් වහන්නසේනේ පුරිස ධම්බම සාරතී ගුණය නපන්වෙ අවසේාාවකි.

තුන්සියයකි

(08) ෙදී කාශයපනේ පිරිස

පටිනසෝතගාමිය

(09) සැරියුත්ස හිමිනේ ගිහි ෙම

අංගුලිමාල දමෙය

(10) උඩුගම්බබලා යාමට මග නපන්ීම

සක්මන් කිරීම

 හරි න් (  ) ලකුණ  ද ලැරදි න් ( X ) ලකුණ  ද ශ්යාද්න.
(11) නබෞේධයානේ අත්සනපාත ධම්බම පදයයි.

(...........)

(12) විශාඛා සිටුදියණිය මිගාර මාතා ෙමින් ප්රසිේධ විය.

(...........)

(13) නිවසට ඇතුල්වීනම්බදී පාවහන් ගැලීම නහාඳ පුරුේදක් නොනේ.

(...........)

(14) පසේවග තවුසන් මහණ උපසම්බපදා කිරීනමන් පසු භික්ු සමාජය ආරම්බභවිය.

(...........)

(15) භාවො කිරීනම්බ දී පුරුෂ පාර්ශවනේ නිවැරදි ඉරියේව අර්ධ පර්යංකයයි.

(...........)

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(01)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

(16) බුදුන් වහන්නසේනේ ප්රාම ධර්ම නේශොව සිදු කනළේ,
(i) පසේවග මහණුන්ට ය.
(iii) ජටිල සනහෝදරයන්ටය.

(ii) නේවාචික උපාසකවරුන්ටය.
(iv) උපක ආජිවකයාටය.

(17) නතරුවන් සරණ ගිය පළමු උපාසකයා වූනේ,
(i) බිම්බබිසාර රජුය.
(iii) යසකුල පුත්රයාය.

(ii) බරණැසේ සිටුතුමාය.
(iv) නකාණ්ඩඤේඤ බමුණාය.

(18) බුදුන් වහන්නසේ සමග කිඹුල්වවත්ස පුරයට වැඩි පිරිස,
(i) 60 කි.
(iii) 1000 කි.

(ii) 1255 කි.
(iv) 2000 කි.

(19) නේතවොරාමය ඉදිනකාට බුදු සුෙට පූජා කනළේ,
(i) නේත ෙම්බ කුමාරයාය.
(iii) බිම්බබිසාර රජතුමාය

(ii) අනන්පිඬු සිටුතුමාය.
(iv) ධෙංජය සිටුතුමාය.

(20) චතුරාර්ය සතයය තමන් වහන්නසේ විසින් අවනබෝධ කරනගෙ අන් අයට කරුණානවන් අවනබෝධ කරීම නිසා,
(i) බුේධ වෙනසේක.
(ii) භගවා වෙ නසේක.
(iii) නලෝකවිදු වෙනසේක.
(iv) ුගත වෙ නසේක.
(ලකුණු 20 x 2 = 40)

II ශ්කාටස
 ප්රශ්ේන පහකට ිළිතුු  සපය්න.

(01)
I. බුදුන් වහන්නසේ බුේධත්සවයට පත්සවූනේ කුමෙ නපෝය දිෙයකද?
II. සිදුහත්ස තවුසාණන්නේ ගුරුවරු නදනදනෙකු ෙම්බ කරන්ෙ.
III. පසේවග තවුසන් ෙම්බ කරන්ෙ.

(ලකුණු 03)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 05)

I. පසේවග තවුසන් රහත්සවූනේ කුමෙ සූත්රය අසාද?
II. ප්රාම රහත්ස හැටෙම ෙම්බ කරන්ෙ.
III. බුදුන් වහන්නසේ හමුීම නිසා බිම්බබිසාර රජුනේ ඉටුවූ ප්රාර්ාො පහ

(ලකුණු 03)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 05)

(02)
ලියන්ෙ.

(03)
I. බුේධත්සවයට පත්සවු පු බුදුන් වහන්නසේ කිඹුල්වවත්ස පුරයට වැඩිනේ කුමෙ නපානහාය දිෙකද? (ලකුණු 03)
II. ප්රාම මහා සං සන්නිපාතයට පු සිදුවූ වැදගත්ස සිදුීම්බ නදකක් ලියන්ෙ.
(ලකුණු 04)
III. මිනිසේ සන්තාෙය තුළ මමත්රී සිතිවිලි ජනිත කර ගැම ම තුන්න් සමාජය යහපත්ස වෙ

ආකාරය නකටිනයන් පැහැදින් කරන්ෙ.

(ලකුණු 05)

(04)
I. සිරිත්ස යනු නමාෙවාද?
II. නහාඳ සිරිත්ස ඇතුළත්ස උපනේශාත්සමක කාවය ග්රන්ා නදකක් ලියන්ෙ.
III. පාසනල්වදී අනුගමෙය කළයුතු සිරිත්ස පහක් ලියන්ෙ.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(02)

(ලකුණු 03)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 05)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

(05)
නබෞේධයන් වැඩිපුරම භාවිතයඩට ගන්ො සූත්ර නේශො ඇතුළත්ස ග්රන්ාය හඳුන්වෙ ෙම
කුමක්ද?
(ලකුණු 03)
II. තුන් සූත්රයට ඇතුළත්ස සූත්ර නමාෙවාද?
(ලකුණු 04)
III. නිවන් පතෙ නමත්ස වඩන්නෙකු තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග පහක් ලියන්ෙ.
(ලකුණු 05)
I.

(06)
බුදු සුනන් අග්ර දායකයා හා දායිකාව ෙම්බ කරන්ෙ.
මංගල දිෙට නපර දිෙ ධෙංජය සිටුතුමා විසින් විශාකා දියණියට ලබාදුන් උපනදසේ
නදකක් ලියන්ෙ.
III. ආෙන්ද නබෝධිය ගැෙ නකටි විසේතරයක් ලියන්ෙ.
I.
II.

****
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(03)

(ලකුණු 03)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 05)

