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ද්ධ ධ ධමය)(
Buddhism

- I II
- I II

ට( මර( 2 යි.

න) :- .............................................. විභ
..........................

9 ශ්රේණිය (

ං ( :-

I ශ් ොටස

 1 සිට 20 දෂණර ප්රශ්නනරටට ිවරරපි  පිිතුරප ශ්ර ප (ින්  රපෂණ ඳි් න.
(01) ද්දුපජ

්  රහ් ශ්සේ ද්ධ ධත්රශ්ේ සිට පිරිණිය වී) ශ්රෂණ ශ් රපම්

(i) රසප විසිමහකි.
(iii) රසප තිසනමහකි.

(02) ද්දුපජ

ට(ෂණ මප මයථ ශ්සේරශ්ේ ිව(රලුශ්් ද?

(ii) රසප තිහකි.
(iv) රසප හරලිසන මහකි.

්  රහ් ශ්සේශ්ේ ් ති) ර ර (

්  රහ් ශ්සේ ශ්ටස සරටශ් න ක්ෂණන්්  රහ් ශ්සේ

(i) ධමය) ප ) ක්ෂණෂුර
(iii) චුල්ට ම් ර ක්ෂණෂුර

(ii) සුභද්ර ක්ෂණෂුර
(iv) )හ ම් ර ක්ෂණෂුර

(03) ද්ධ ධ ) ර (න ශ් ෞපරණී( න )ශ්(්  පිදුම් ටරබූ ක්ෂණන්ණිය ( ර් ශ්් 
(i) )හ ) ( ශ්ධ වි(
(iii) ප්රජ මී  ශ් රි(

(04) සරප

(ii) (ශ්ශ් දප ශ්ධ වි(
(iv) විශ්
)ශ්හ ම සි

ති(ට (ත් ශ්නොරන

(i) විඥ න(

(05) ද්දුපජ

රු

(ii) ඡ් ද(

(i) තිසන ශ්ද කි.

ර

කි.
(iii) ධ ශ්ේය(

්  රහ් ශ්සේශ්ේ ශ්ක්ප( පුප පිහිින පුරුය ටෂණය

(06) උුරම් සරම ටරබ ශ්දන (න

වුද?

(ii) තිසන ටකි.

(iv) ශ්) හ(

න.
(iii) තිසන හරපකි.

(iv) හරලිහකි.

විශ්ේ ඊුඟ මද( ර් ශ්් 

(i) දුප සිට රැශ් න එන
(iii) පිදු)ට ිවසි බරවින

(ii) දනෂණ දී)ට ිවසි රන
(iv) )හඟු පිිතශ්රත් සුපකින

(07) )න පිිතශ්රත් ඇති ිවස ක්ෂණෂුර හඳු් ර් ශ්්  කු)න න)කි් ද?
(i) උජුමිනමණ් (න නිිව.
(iii) ඥ ( මිනමණ් (න නිිව.

(ii) ස මීචි මිනමණ් (න නිිව.
(iv) සුමින මණ් (න නිිව.

(08) ප හුට ) ර ශ්හරත් (ශ්ශ් ධප ශ්ධ වි( පිරිණිය ර්  ම න විට ර(ස ශ් ොම)
(i) රසප 80 කි.
(iii) රසප 120 කි.

(ii) රසප 78 කි.
(iv) රසප 87 කි.

(09) රතිපීශ්ස භ ර (න ශ්රරුර්  න)ි න
(i) දහ ටකි.
(iii) විසි ශ්ද කි.

(10) ද්දු පජ

්  රහ් ශ්සේශ්ේ ඌමය

ථ ම ඨශ්ේ ් රමය ර ශ්රරුර්  ගු

ශ්ප ) ධ ුරර ිවද්  ශ් ොට රි  ු චෛරය( ර් ශ්් 
(ii) රප ) කිරිශ්රශ්හප
(iv) භ(ගිරි චෛරය(

(11) ද්ධ ධත්රශ්(්  මසනරන රමයයශ්ේදී ද්දු පජ
දීම(ට

9 ශ්රේණිය ( ුද්ධ ධ ධමය)(ප මු ව ර ප මක්ෂණය

න

(ii) විසි හරපකි.
(iv) තිසන ශ්ද කි.

(i)  වති(ං න චෛරය(
(iii) ශ්සේට චෛරය(
(i) න

ද?

්  රහ් ශ්සේ රරඩ)

ශ්ුේ

රප සනථ න( ටද?

(ii) )හි(ං න(ට
( - 2019

01 රන පිටුර

රුණිය (ට
(iv) ශ්රී ම ද(ට
(12) විශ් ට )හනුරප ලිච්ෛවී පජ දරුර්  ශ්)ශ්හනරපෂණ පර පූජ
(iii)

(i) ශ්ේ) ශ්රපණිය (ට
(iii) ප්රජ මී  ශ් රි(ට

ටද?

^wfkla msgqj n,kak'&

(ii) උත්මටරණ්
ශ්රපණිය (ට
(iv) මට ෛ ප ශ්රපණිය (ට

(13) සිදුහත් කු)රු රමදී )හ ) ( ශ්ධ වි(

ලුරි(

(i) හරප දී(.
(iii) ද හරප දී(.

(14)

ශ්ුේ

ශ්ුේ ි න

(ii) හර දී(.
(iv) විසි එ
දී(.

ක්ඥ ට භීනී ක්ෂණෂුණී්  රරි් 

රර් මත් වූ පහත් ශ්)ශ්හණිය (

(i) )හ ප්රජ මී  ශ් රි(.
(iii) ශ්සේට ක්ෂණෂුණිය (

වුද?

(ii) න් ද ක්ෂණෂුණිය (
(iv) (ශ්ශ් දප ශ්රපණිය (

(15) ශ් ය - ශ් ලි( ශ්දපිරිස රප ජට( ශ්බද රනී) සම්බ් ධශ්(්  රටු)ෂණ ඇති වූශ්ේ රප ංඟ රෂණ ශ්හේුර
ශ් ොටශ් නද?
(i) ශ්ප හිණී නි (
(ii) චිපරී  නි (
(iii) ංඟ නි (
(iv) ශ්් පංජන නි (
(16) චු් ද මය) ප පුත්ර විසි්  පිරින)න ටද ද න( ස) න ප ඇත්ශ්ත් රශ්පකු විසි්  පිිත ර් වූ ද න( ටද?
(i) විශ්
)ශ්හ ම සි ර දු්  ද න(ට(.
(ii) ස දෘශ් )හ ද න(ට(.
(iii) බිම්බිස ප පජුදු්  ද න(ට(
(iv) සුජ ර ර දු්  ද න(ට(.

(17) ද්දු පජ

්  රහ් ශ්සේ පිරිණිය ර්  මෑශ්ේ

(i) )ජ්ඣි) ( )ශ්ේ දී(.
(iii) ලු() ටශ්ේ(.

(18) ුර්  බෑ ජිනට(්  ර ස(

(ii) මශ්නචි) ( )ශ්ේදී(
(iv) ි ර
ටශ්ේදී(.

ශ්ුේ

(i) ශ්ේපංජන නුරප(.
(iii) උරුශ්රල් දනේශ්ේ(.

(19) ශ්ේළුරන ප )(

පර පූජ

(ii) කිඹුල්රත් පුපශ්ේ(.
(iv) විශ් ට )හනුරප(.

ශ්ුේ

(i) සුධ ශ්ධ දන පජුර) (.
(iii) බිම්බිස ප පජුර) (.

(20) ද්දුපජ

(ii) ජ සත්ර පජුර) (.
(iv) ශ්්  පිඬු සිටුුර) (.

්  රහ් ශ්සේ ස)රත් සුරශ්(්  රරඩ සිින දීඝර පි චෛරය( පිහිට ඇත්ශ්ත්

(i) නුප ධපුප ි සනත්රිෂණ ශ්ේ(.
(ii) ශ්)ොනප ට ි සනත්රිෂණ ශ්ේ(.
(iii) බදුල්ට ි සනත්රිෂණ ශ්ේ(.
(iv) ම්ම ප ි සනත්රිෂණ ශ්ේ(.

(ටකුණු 20 x 2 = 40)

9 ශ්රේණිය ( ුද්ධ ධ ධමය)(ප මු ව ර ප මක්ෂණය

( - 2019

02 රන පිටුර

II ශ් ොටස


^wfkla msgqj n,kak'&

මු ව ප්රශ්නන( ඇුරළුර ප්රශ්නන ුරන ට පිිතුරරු සම(් න.

ු01ප ශ් ින පිිතුරරු ලි(් න.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

ථූම මයහ පුධ  ට(්  ශ්දශ්දශ්නෂණ නම් ප් න.
සරදරහරත් ශ්බෞධ ධශ්(කු විසි්  දර රරඳපුද රයුුර සනථ න ශ්ද ෂණ ලි(් න.
ද්දු පජ ්  රහ් ශ්සේට ිව් ද මහ ස ු ් ර ර්  ශ්දශ්දශ්නෂණ නම් ප් න.
ෛුරමයරමය (ට රශ්නන කුට ශ්ද ෂණ ලි(් න.
සරප තිශ්(්  ශ්ද ෂණ නම් ප් න.
ශ්දවි(්  උශ්දස ශ්ධ ශ්න ප ඇති සූත්ර ශ්ද ෂණ නම් ප් න.
“පුදි්  සිේමස( - උරටර් රටට සුදුසු(” රතිරි මද ශ්ද ලි(් න.
ත්රිශික්ෂණය ශ්ර්  ශ්ද ෂණ ලි(් න.
් ර මෂණය( හ පිරිි මෂණය( භ රන කික්ශ්ම් දී රර් මත් රන ක්ර)ශ්ද කු)ෂණද?
(ශ්ශ් දප ශ්ධ වි(ශ්ේ ශ්ද)ේපි(්  නම් ප් න.
(ටකුණු 02 x 10 = 20)

ු02ප
I.
II.
III.
IV.

ද්ධ ධ ෛරිරශ්ේ විශික්යනට ටෂණය මහෂණ නම් ප් න.
හ් දද ිව ක්ෂණඛශ්ේ ........................ (න ථ ර සම්පූමය
ප් න.
එහි මයථ( ලි(් න.
සංඝපත්නශ්ේ ගු මහෂණ ශ්රරුර්  රි න ථ ශ්ර්  උපුට දෂණර් න.

(ටකුණු 20)

ු03ප
I. යනට රු ධමය)රලි්  මහෂණ ලි(් න.
II. ක්ෂණෂුණී ස සන(ට ඇුරළු වූ ් ර ර්  මසනශ්දශ්නෂණ නම්
III. ට)සනථ නරලි්  මහෂණ ලි(් න.
IV. සිරි)ත් බඹසිපශ්සහි ම පිසින වි( සම්පූමය
ප් න.

ප් න.
(ටකුණු 20)

ු04ප
I. භ රන කික්ශ්)්  ටරශ්බන ප්රශ්( ජන මහෂණ ලි(් න.
II. ර් දන )නෂණ (න සරදරහරතිශ්(කු පිිතමරි ( යුුර රුණූ මහෂණ ලි(් න.
III. ) රෘ ශ්ද ෂණ පිිතබඳ ශ් ින සටහ්  ලි(් න.
1. )හ ප්රජ මී  ශ් රි(.
2. (ශ්ශ් දප ශ්ධ වි(
3. ට)සනථ න(
4. ධම්) මද(

9 ශ්රේණිය ( ුද්ධ ධ ධමය)(ප මු ව ර ප මක්ෂණය

( - 2019

(ටකුණු 20)

03 රන පිටුර

