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ද්ධ ධ ධමය)( - I, II
Buddhism - I, II

ල( මැ( 1 ½
7 ශ්රේණිය (

න) :- .............................................. විභ ග අං ( :..........................

I ශ් ොටස


නිරැපදි පිළිතුප ශ් ෝප (ටින් ඉපෂණ අඳින්න.

(01) )හ සුුඟෂණ ස)ග ඇතිවූ රමයය ශ්රන් ද්දුපදුන් ආපෂණය කික්)ට  වචලින්ද න පජු ඉදිරිමත් වූශ්ේ, සත් සතිශ්ේ,

(i) ශ්දරන සතිශ්ේ(.

(ii)

සිව්රන

සතිශ්ේ(.

(iii) හ(රන සතිශ්ේ(.
(02) ශ්ධ ර චි
(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

උම ස රරු රන්ශ්න්,
(i) මස්සු භල්ලු ශ්රුඳ ශ්දබෑ(න්
(ii) බප ැස් සිටුතු)
(iii) (සකුල පුත්ර(
ශ්ලෝ ( ට දහම් ශ්දසන ශ්ලස ද්දුන් රහන්ශ්සේට ආප ධන ශ්ුේ,
(i) ශ්සොත්ථි( බ ව .
(ii) උම ආජීර ( .
(iii)
සහම්මතී
)හ
බ්රහ්)(
මස්රග වුසන්ට අ(ත් රන්ශ්න්,
(i) භධ දි(
(ii)
භධ දස ල
(iii) සංජ(
උරුශ්රල ශ්යම, නී  ශ්යම හ ග(
ශ්යම (ු,
(i) මරිව්ර ජ (න්(
(ii)
ජටිල(න්(
(iii) ආජීර (න්(
ද්දුන්රහන්ශ්සේ මු වර ලං රට රැඩ) ශ්ුේ,
(i) දුරුතු ශ්මොශ්හෝ දින
(ii) උඳුරප් ශ්මොශ්හෝ දින
(iii) ඉල් ශ්මොශ්හෝ දින
ද්දුපදුන් සු)න ස)න් ශ්දවි(න්ට ලබ දුන් ශ්ෂණශ් ධ තු ැන්මත් ප ඇත්ශ්ත්,
(i) ගිරිහඬු චච යශ්ේ
(ii) )හි(ංගන චච යශ්ේ
(iii) ථූම ප ) චච යශ්ේ
ද්ධ ධ ශ් සනශ්ේ මු ව ආප ) පූජ ර රුශ්ේ,
(i) ශ්ව්ළුරන ප )(
(ii)
ශ්ේ රන ප )(
(iii) ඉසිම න ප )(
බිම්බිස ප පජුශ්ගන් පිං බල ශ්මොශ්පොත්තු වූ ඥ ති ශ්රේ පිරිස නිතිති ශ් ොට පිං අුශ්)ෝදන් කික්ශ්ම් රැදගත් )
ශ්මන්ර ශ්දතින් ශ්ධ ශ්න ශ්ුේ,
(i) ප න සූත්ර(

(ii) ආදිත් මරි( ( සූත්ර(

(iii) තිශ්පෝකුඩ්ඪ සූත්ර(
සැරියුත්  වගලන් හිතිරරුන්ශ්ේ ගිහි ල නම් රුශ්ේ,
(i) උමතිස්ස, ශ් ෝලි

(ii) ආනන්ද, අුරුධ ධ

(iii) උම ලි, නන්ද
ශ්බෝස
න් උමන් දිනශ්ේ ) උමන් ශ් ශ්නකි,
(i) නන්ද

(ii)
ළුද යී

(iii) අුරුධ ධ
ද්දුන්රහන්ශ්සේශ්ේ මු ව පහත් හැටන)ට අ(ත් ශ්නොරන්ශ්න්,

7 ශ්රේණිය ( බ ද්ධ ධ ධමය)(ප මු ව ර ප මක්ෂණය
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මස්රග )හණුන්

(ii)
(සකුල පුත්ර(

(iii) තුන්බෑ ජටිල(න්
සැරියුත්  වගලන් ශ්දන)ට අග නතුප පිරිනැ වශ්ේ ද්ධ ධත්රශ්(න්,
(i) රසප ට මසු(.

(ii)
)ස ට
මසු(

(iii) රසප ශ්ද
ට මසු(
ද්දු සසුශ්න් අග්ර ද ික ර වූශ්ේ,
(i) ශ්ේ)

(ii)
විශ් ඛ
^wfkla msgqj n,kak'&

(iii) ශ් ෝසල )ල්ලි 
විසි දහසෂණ පහ න් රහන්ශ්සේල පිරිරප ශ්ගන ද්දුන්රහන්ශ්සේ කිඹුල්රත් පුප(ට ( ) සඳහ පජගහ ුරරින්
පිටත් වූශ්ේ,
(i) ශ්රසෂණ ශ්මොශ්හෝ දින
(ii) )ැදින් ශ්මොශ්හෝ දින

(iii) ඉල් ශ්මොශ්හෝ දින
ද්ධ ධ ලශ්ේ “තිග ප ) ” නතින් ර ට වූශ්ේ,
(i) විශ් ඛ

(ii)
සුජ

(iii) (ශ්ශ්ෝධප 

(13)

(14)

(15)

(16)

(17) “ඇඟ රැසුශ්)න් නිසි ඇඳුම් අඳින්ශ්න්....” (න

වි( ඇතුුත් රන්ශ්න්,
(i) රය ශ්ශ්ේඛප(
(ii) සිරිත් )ල්ද)
(18) විශ් ඛ සිටුශ්ධ වි( පූජ ු ආප )( රුශ්ේ,
(i) පූමයර ප )(
(ii) ශ්ේ රන ප )(
(19) ශ් ය(න් හැඳින්ශ්රන න )(ෂණ රන්ශ්න්,
(i) ශ් ෝලි(
(iii) ලිච්ඡවී
(20)
ළුද යී ශ් රුන්ශ්ේ ) මයග රමය න රට අ(ත් මදය සංඛය ර රුශ්ේ,
(i) 60 කි.

(iii) 16 කි.

(iii) සුභ ෂි (.
(iii) ශ්ව්ළුරනප )(
(ii)

භගීපථ

මපපුප

(ii)

50

කි.

බලකුණු 2 x 20 = 40ප

II ශ් ොටස


රශ්්න සි(ල්ලට) පිළිතුරු සම(න්න.

බ01ප
I.
II.
III.
IV.

ද්දුගු පිළිබඳර ලි(න ලද “ද්දුගු අලං ප( ”මදය ග්රන්ථශ්ේ
ද්දුගු ම ඨ( ලි(න්න.
එහි ඇතුුත් ද්දුගු ග න ශ් ොම) ද
ඉන් එෂණ ද්දු ගු (ෂණ ශ් ටිශ්(න් විස් ප පන්න.

තුරප(

වුද

බලකුණු 02ප
බලකුණු 05ප
බලකුණු 02ප
බලකුණු 03ප

බ02ප
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ද්දුන්රහන්ශ්සේශ්ේ රථ) ධමය) ශ්ධ ශ්න( කු)ෂණ ද
එ( මැරැත්වූශ්ේ
හටද
එ( මැරැත්වූශ්ේ කු)න ශ්මොශ්හෝ දින( ද
ශ්)( මැරැත්වූ ස්ථ න( කු)ෂණ ද
රථ) ධමය) ශ්ධ ශ්න( අස මු වර ශ්සෝර න් වූශ්ේ වුද
ඉහ II හි සඳහන් අ( පහත් වූශ්ේ කු)න සූත්ර( අස ද

බලකුණු 2 x 6 = 12ප

බ03ප
I. “ශ්(ෝ භිෂණඛශ්ව්................................” (න ග ථ ර ලි(න්න.
7 ශ්රේණිය ( බ ද්ධ ධ ධමය)(ප මු ව ර ප මක්ෂණය
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II. ද්දුන් රහන්ශ්සේ ශ්ධ ශ්න ු මරිදි ගිලුන්ට උමස්ථ න පන උමස්ථ ( ශ්(කු තුු තිබි( යුතු
බලකුණු 05ප
ගු ංග මහෂණ ලි(න්න.
III. ද්දුන් රහන්ශ්සේ ගිල ශ්නෝමස්ථ නශ්ේ රටින ) ආදමයශ්ශ්(න්) ශ්ලොරට ශ්මන්වූ අරස්ථ ර ට
බලකුණු 01ප
නිදසුන් ලි(න්න.
IV. ද්දුන් රහන්ශ්සේශ්ගන් පිහිට ලද අසප (න් ශ්දශ්දශ්නෂණ ලි(න්න.

බලකුණු 02ප

බ04ප
I. තුන් සූත්ර නම් පන්න.
II. පණී( ශ්)ත් සූත්රශ්(හි ඇතුුත් නිරන් ම න ශ්)ත් රඩන්ශ්නකු තුු තිබි( යුතු උසස් ගු
මහශ්ුොරකි. ඉන් මහෂණ නම් පන්න.
III. ‘‘)
(ථ නි(ංපුත් ං.......................” (න ග ථ ර ලි(න්න.

ංග

බලකුණු 03ප
බලකුණු 05ප
බලකුණු 04ප

බ05ප
I.
II.
III.
IV.

ද්දු සසුශ්න් අග්ර ද ( ( නම් පන්න.
ඔහු විසින් ද්දු සසුනට පූජ ු ආප )( කු)ෂණ ද
ඔහු විසින් සිදු ු ශ් සනි ශ්සේර රන් ශ්ද ෂණ ලි(න්න.
ඔහුශ්ේ ජීවි ශ්(න් ග හැකි ආදමයශ් ශ්ද ෂණ ලි(න්න.
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