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01. )  නිවැරදි  පිළිතුර ශ්ෙෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. “සලාක දානය” සඳහා සමහර පළාත්වල ශ්යොදා ගන්නා ෙවත් නමක් වන්ශ්න්, 

i.සාංඝික දානය ii.ශ්ේරු දානය iii.හීල් දානය 

2. දැහැත් යනු, 

i.සීනි, ශ්ත්ශ්කොළ ii.මල්, පහන් iii.බුලත්, පුවක් 

3.  බුදුරජාණන් වහන්ශ්සේට වවර කළ අශ්යකි. 

i.ශ්ේවදත්ෙ හාමුරුශ්වෝ ii.මුගලන් හාමුදුරුශ්වෝ iii.ආනන්ද හාමුදුරුශ්වෝ 

4. ශ්ෙෞේධයන් වන අප සතුව තිශ්ෙන උතුම් වසත්ුව,  

i.මිණි පළඟ ය. ii.කැලණි දාගැෙ ය. iii.දළදා වහන්ශ්සේ ය. 

5. ‘විකාල ශ් ෝජනා ශ්ේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමී’ ශ්මය  

i.පන්සිල් පදයක් ii.අටසිල් පදයක් iii.සිවු පදය කි. 

6. බුදුරජාණන් වහන්ශ්සේ ශ්දවන වර ලංකාවට වැඩිශ්ේ, 

i.මහියංගනයට ය. ii.නාගදීපයට ය. Iii.කැලණියට ය. 

7. බුදුරජාණන් වහන්ශ්සේ  කැලණියට වැඩම කශ්ළේ බුදු වී වසර  

i.පහකට පසුව ය ii.ශ්දකකට පසුව ය iii.අටක ට පසුව ය. 

8. බුදුරජාණන් වහන්ශ්සේ ට කැලණියට වැඩින ශ්ලස ආරාධනා කශ්ළේ , 

i.මණිඅක්ඛික නා රජු ය. Ii.ශ්කොශ්සොල් මහ රජු ය. iii.ශ්ේවානම්පියතිස්ස රජු ය. 

9. කැලණි වෛෙයය කරූයශ්ේ , 

i.කිත්සිරිශ්මවන් රජු ය. ii.මණිඅක්ඛික නා රජු ය. iii.ධනංජය සිටුතුමා ය. 

              10.  දළදා වහන්ශ්සේ ලංකාවට වැඩමවා ශ්ගන ආශ්ේ , 

i. කිත්සිරිශ්මවන් රජු ය.   

ii.මිහිඳු මහරහෙන් වහන්ශ්සේ  

iii.ශ්හේමමාලා කුමරිය හා දන්ෙ  කුමරුය. 
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 02.)   සලාක දානය ශ්දන පිළිශ්වළට අනුව අංක ශ්යොදන්න. 

  1. දානය රැශ්ගන පන්සලට ගියා.      (  ) 

 2. ශ්පර දින දැහැත් ගිලන්පස රැශ්ගන පන්සලට ගියා.            (         )    

  3. බුේධ පූජාව පිළිශ්යල කළා.      (         ) 

  4. දාන  ාජන රැශ්ගන ආවා.      (         ) 

  5. පසුදා උශ්ේ ම දානය සූදානම් කළා.     (         ) 

  6. ස්වාමීන් වහන්ශ්සේලා බුේධ පූජාව කරවා පින්අනුශ්මෝදන් කළා. (         ) 

  7. බුේධ පූජාව ෙැන්පත් කළා.      (         ) 

 03.) වරහන් තුළ තිශ්ෙන වෛන ශ්යොදා හිස්ෙැන් පුරවන්න. 

  1.  ශ්රී මහා ශ්ෙෝය ය ශ්මරට ට වැඩම කශ්ළේ ..................................................... යි. 

2.  ශ්රී දළදා වහන්ශ්සේ ලංකාවට වැඩම කරවන විට ලංකාශ්ේ රජකම් කශ්ළේ   

      ........................................................................ ය. 

3.  ශ්ලෝවැඩ සඟරාව ............................................ විසින්  ලියා ඇෙ. 

4.  බුදු සසුශ්න් අග්රදායිකා ෙනතුර ලැබුශ්  .......................................... ට ය. 

5. රජ්ජුමාලාට පිහිට ූයශ්ේ ............................................... ය. 

වීදාගම වමශ්රේය නා හිමි   , විශාඛා සිටු කුමරිය    , බුදුරජාණන් වහන්ශ්සේ  , 
කිත්සිරි ශ්මවන් රජු    , සංඝමිත්ො ශ්ෙරණිය  

 

 04.) පහෙ කවිය සම්පූර්ණ කරන්න. 

  සතුට උතුම් ධනය    ශ්ේ 

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

  සතුටින් සැනසුම ම   ශ්ේ 

  ................................................ 
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 05. ) පිළිතුරු ලියන්න. 
  1. ලංකාශ්ේ තිබුණු රාජධානි  2 ක් නම් කරන්න. 

   i.................................................................... 

   ii................................................................... 

  2. රන්දි දුවශ්ේ ශ්හොඳ ගතිගුණ 2 ක් ලියන්න. 

   i....................................................................................................... 

   ii...................................................................................................... 

  3. ශ්ෙෝය  පූජාවක් කිරීමට ශ්පර කළ යුතු වොවත් 2 ක් ලියන්න. 

   i....................................................................................................... 

   ii...................................................................................................... 

  4. ඔෙ දන්නා  ාවනාවන් 2 ක් ලියන්න. 

   i...................................................................................................... 

   ii..................................................................................................... 

  5.  ාවනා කිරීශ්මන් ලැශ්ෙන ප්රශ්යෝජන 2 ක් ලියන්න. 

   i...................................................................................................... 

   ii..................................................................................................... 

  6. මල් දන්සැලකට දිය හැකි මල් වර්ග 2 ක් ලියන්න. 

   i............................................................ 

   ii........................................................... 

  7. සුේශ්ධෝදන රජතුමාශ්ේ යහපත් ගතිගුණ 2 ක් ලියන්න. 

   i...................................................................................... 

   ii..................................................................................... 

 06.) පහෙ ප්රකාශ කරන ලේශ්ේ කවුරුන් විසින් ද   

   i.“රජතුමනි, මම දන්නා සියලු ශිල්ප කුමාරයා ශ්හොඳින් ඉශ්ගන ගත්ො.” 

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

   ii.“දියණිය රජ්ජුමාලා දිවි ශ්ෙොර කර ගන්න එපා ,මා ශ්වෙට එන්න.” 

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

iii.“එශ්හනම් අශ්ේ අම්මත් එක්ක කො කරලා ශ්ම් ශ්පොල් කටු ටික ඒ මාමා ට ශ්දමු.” 

         .................................................................................................................. 
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iv.“ශ්මන්න ඔයාට ලස්සන පැන්සලක් මමත් ඔයා වශ්ේ ම හිෙලා ලද ශ්දයින් සතුටු 
ශ්වනවා.” 

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

v.“එශ්හනම් දූලා පුොලා ශ්ම් ශ්කොශ්හොඹ ගහ යට ෙංකුවල ඉඳ ගනිමුශ්කෝ.” 

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

      07.) ගැළශ්පන ශ්සේ යා කරන්න. 

   i. සතුට උතුම්  ලා ය ශ්ේ. 

  ii. නිශ්රෝගිකම උතුම්  ධනය ශ්ේ 

                     iii. හීල් දානය  මුර දානය 

                     iv. සලාක දානය  උශ්ේ දානය 

                      v. කැලණි දාගැශ්ේ නිදන් කර ඇත්ශ්ත්  සිවුරු දාගැෙ 

                     vi. කිත්සිරිශ්මවන් විහාරය  මිණි පළඟ 

                    vii. වවරශ්යන් වවරය  සන්සිශ්ඳේ 

                   viii. වමත්රී කිරීශ්මන් වවරය  ශ්නොසන්සිශ්ඳේ 

                     ix. ජය ශ්රී මහා ශ්ෙෝන්න් වහන්ශ්සේ  මහනුවර වැඩසිටියි 

  x. ශ්රී දළදා වහන්ශ්සේ අනුරාධපුරශ්ේ වැඩසිටියි 

 

    08.) කැලණි විහාරය චිරයට නගන්න. 

 

 

 

 

 


