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5 තශ්රේණිය

කාලය – 1 ¼ යි

 නිවැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.
1) බුද්ධත්වතයන් පසු බුදුරජාණන් වහන්තසේ ත වන සතිය ග කරන ලද්තද්,
i රුවන් තගයි වැඩ සිටිමින්
ii රුවන් සක්මතනහි තයතෙමින්
iii අනිමිස තලෝචන පූජාතවහි තයතෙමින් iv යමාමහ තපළහර පාමින්
2) විලඳ හා මී පැණි මිශ්ර ොනය පිළිගැන්ූයත,,
i පස්සු හා භල්ලුක
ii සුජා ා සිටුදුව
iii චුන්ෙ කර්මාර පුත්රයා
iv උපක ආජීවක
3) පස්වග වුසන්තගන් තකතනකු තනොවන්තන්,
i වප්ප
ii ආනන්ෙ
iii මහානාම
iv භද්දිය
4) ඡත් මාණවක ගාථා වලින් කියතවන්තන්,
i බුදු රුවතන් ගුණ
ii ෙම් රුවතන් ගුණ
iii සඟ රුවතන් ගුණ
iv තුනුරුවතන් ගුණ
5) පන්සලට ගිය විට පළමුව වන්ෙනා කළ යුත්තත්,
i ත ෝධීන් වහන්තසේ
ii බුදු පිළිම වහන්තසේ
iii තවතහර වහන්තසේ
iv තෙවියන් වහන්තසේ
6) බුදුන් හා ෙහම් සරණ ගිය පළමු උපාසකවරු ූයත,,
i වප්ප හා භද්දිය ය.
ii සැරියුත් හා මුගලන් ය.
iii පස්සු හා භල්ලුක ය.
iv ආලාරකාලාම හා උද්ෙකරාම පුත් ය.
7) පස්වග භික්ෂූන් වහන්තසේලා රහත්භාවයට පත් ූයත, කුමන සූත්රය සීමතමන්ෙ
i ෙම්සක් පැවතුම් සූත්රය.
ii අනන් ලක්ඛන සූත්රය.
iii ර න සූත්රය.
iv කරණීය තමත් සූත්රය.
8) ත ෝධි පූජාව සඳහා අවශ්ය තනොවන ්රවයයකි.
i තකොඩි වැල්
ii ගිලන්පස
iii මල්, ත ල්, හඳුන්කූරු
iv පඬුරු
9) සිදුහත් කුමරුතේ භාර්යාව ූයත,,
i කිසාතගෝ මියයි.
ii මහාමායා තද්වියයි.
iii යතශ්ෝධරා තද්වියයි.
iv ප්රජාපති තද්වියයි.
(01)

10) මිහිදු හිමි ලංකාවට වැඩම කතළේ,
i තවසක් තපෝය ො.
ii තපොතසොන් තපෝය ො
iii සසළ තපෝය ො
iv නිකිනි තපෝය ො
 නිවැරදි පිළිතුර ත ෝරා තිත් ඉර ම ලියන්න.

(ලකුණු 10 x 2 = 20)

1) මාර දූවරු තිතෙනාතගන් අතයකි .........................................( ණ්හා / රදී)
2) මුචලින්ෙ නාග රාජයා බුදු සිරුර වටා ෙරණ ගසා සිටිත,,
......................................... (සිව්වන සතිත, / සයවන සතිත,) දී ය.
3) බුදු සසුතන් පළමුව ම තසෝවාන් මාර්ග ඵලයට පත්ූයත,,
...........................................................( මහානාම / තකොණ්ඩඤ්ඤ)
ාපසතුමා ය.
4) පළමුව සිනාීමම ...................................................(පුබ් හාීම / පුබ් භාීම)
නමින් හැඳින්තවයි.
5) ඡත් මාණවක මියතගොස් ඉපදුතණ් .............................................................
(අපාත, / තෙව්තලොව) ය.
6) “ෙළො සමිඳුතේ පිහිටයි !” යන්න................................................................
(ආශිර්වාෙයකි. / ශ්ාසනික වචනයකි.)
7) පාතර් ගමන් කරන විට .......................................................................
(ෙකුණු පසින් / වම් පසින්) සංවරව ගමන් කළ යුතුය.
8) සිදුහත් කුමරු උපන්තන් ..........................................................................
(උපවත් න සල් උයතන් / ලුම්බිණි සල් උයතන්) ය.
9) බුදුරජාණන් වහන්තසේ පිරිනිවන් පෑතව් උපතින්...............................................
(අසූ වැනි / අනූ වැනි) විත, දී ය.
10) පස්වග වුසන් වාසය කතළේ .....................................................................
(ඉසිප නත, / කිඹුල්වත් නුවර) ය.
(ලකුණු 10 x 2 = 20)

 පහ වාකය කියවා හරි නම් (  ) ලකුණ ෙ, වැරදිනම් (  ) ලකුණෙ වරහන් තුළ
තයොෙන්න.
1) නින්ෙට තපර ෙත් මැෙ මුහුණ තසේදිය යුතුය.
(.........)
2) තමත් ා, කරුණා, මුදි ා හා උතප්ක්ඛා යනු චතුරාර්ය ස ය තලස හැඳින්තව්. (.........)
3) ඉව ෙමන ෙෑ ැන ැන ෙැමිය යුතුය.
(.........)
4) බුදුරජාණන් වහන්තසේ පිරිනිවන් පෑ විගස මහ තපොතළොව කම්පා විය.
(.........)
5) බුදුරජාණන් වහන්තසේ පස්වග වුසන්ට ඒහි භික්ඛු භාවතයන් පැවිද්ෙ හා
(.........)
උපසම්පොව ල ා දුන් තසේක.
(02)

6) ගම්පති මහා බ්රහ්මයා බුදු රජාණන් වහන්තසේතගන් ්රී සද්ධර්මය තලෝකයාට
තද්ශ්නා කරන තමන් ඉල්ලීමක් කතළේය.
(.........)
7) අනිමිස තලෝචන පූජාතවහි තයදීතමන් බුදුරඳුන් කළ ගුණ සැලකීතම් ගුණය
(.........)
තලෝකයාට තපන්වා දුන් තසේක.
8) මඟත ොට යන එන විට ආරක්ෂාව ප ා ඡත් මාණවක ගාථා සිහිකිරීම
(.........)
වැෙගත්ය.
(.........)
9) සතුට උතුම් ම ලාභයයි.
10) පිරිත් නූල් ගැට ගසන්තන් වම් අතත්ය.
(.........)
(ලකුණු 10 x 2 = 20)

 ගැළතපන තසේ යා කරන්න.
1) තුනුරුවන්

 16 කි.

2) තසොතළොස්මස්ථාන යනු ස්ථාන

 බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ

3) දිනප ා කළ යුතු තහොඳ පුරුද්ෙකි.

 උෙෑසන අවදි වීම.

4) යමාමහ තපළහර පෑම.

 පළමු සතිය.

5) ඉසිප නය ලා වඩින අ ර මග හමු ූයත,.

 උපක ආජීවක

6) මාර දූවරු පරාජය කිරීම.

 45 කි.

7) ඵලොයී විතව්කයක් සඳහා

 පස්වන සතිය

8) පන්සාළිස් වසක් යනු වසර

 තපොත් කියවීම.

9) සූකර මද්ෙව ොනය

 පිරිකර

10) ෑගි

 චුන්ෙ කර්මාර පුත්රයා
(ලකුණු 10 x 2 = 20)

 කවිත, හිස් ැන් පුරවන්න.
රන්වන් පාටින් ෙළුලන

ත ෝධිය

....................................................................
තගෞ ම මුනිඳුන් පිටදුන්

ත ෝධිය

....................................................................
(ලකුණු 2 x 2 = 4)

(03)

 පිළිතුරු ලියන්න.
1) සිදුහත් ත ෝසත්තුමාතණෝ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්ූයත, කුමන තපොතහොය දිනක
දී ෙ
.........................................................................................................
2) බුදුරඳුන්තේ පළමු ධර්ම තද්ශ්නාව කුමක් ෙ
………………………………………………………………...............................................
3) බුදුරජාණන් වහන්තසේතේ අන්තිම ශ්රාවකයා කවුරුන්ෙ
……………………………………………………………………………...................................
4) උපන්දිනයට කළ හැකි පිංකම් තෙකක් ලියන්න.
1 ....................................................................
2 ....................................................................
5) දිනප ා අනුගමනය කළ යුතු තහොඳ පුරුදු තෙකක් ලියන්න.
1 ....................................................................
2 ....................................................................
6) බුදුරජාණන් වහන්තසේ පිරිනිවීමට තපර රහත් ව ල ා ගැනීමට උත්සාහ කළ හිමි
නම කවුරුන්ෙ
........................................................................................................
7) යස සිටු පුත්රයාතේ යහළුවන් තෙතෙතනකු නම් කරන්න.
1 ....................................................................
2 ....................................................................
8) සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය සිදු ූය තමොතහොතත් සති ූය අසිරිමත් සිදුවීම් තෙකක්
ලියන්න.
1 ....................................................................
2 ....................................................................
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