
1 
                                                                                                    බුද්ධ ධර්භඹ  11 ශ්රේණිය ඹ  I ශ් ොට 

 

         ම       

           ම 

 Kjyhk; jtizkjpg;gPL 
First Term Evaluation 

- 2019 

   නම ................................                   විභ   අංක  ............................. 

 

 

 

 

01. "තණ්වා‚අයති‚යගා" ඹන තිශ්දනා 

 1  ශ්ද්තාවිඹන් ඹ.   2  බුද්ධ රාවි ාන් ඹ. 
 3  භාය දුරුන් ඹ.  4  සිටු කුභරිඹන් ඹ. 

02. "අශ්න්  ජාති ංායං .....  " ඹන ප්ර ාලඹ‚ 
 1  උඳශ්ේ දී සිදු  ශ සිංව නාදඹයි. 
 2  බුදු වු ඳසු ඳර  ශ ඳශමු උදාන ා  යඹයි. 
 3  ඳශමු ධර්භ දුතයින්ට  ශ අාදඹයි. 
 4  අාන බුද්ධ චනඹයි. 

03. බුදුයජාණන් වන්ශ්ේ ඇතුළු භික්ෂුන්වන්ශ්ේරා සිව්ඳ ඳවසු ම් රඵාගැනිභ පිළිඵ 
අභිශ්ඹෝගඹ ට මුහුන දුන් ් ාරඹ ගත  ශ්ශේ‚           

 1  ශ්ව්යඤ්ජා පුයශ්ේ ඹ.  2  ඉසිඳතන මිගදාශ්ේ ඹ. 
 3  ශ්ව්ළුනායාභශ්ේ ඹ.  4  භකුර ඳර්තශ්ේ ඹ. 
 
04. බුදුයජාණන් වන්ශ්ේ ඇතුළු භව ඟරුනට "අදෘල භවා දානඹක්" පිළිගන්න රද්ශ්ද්‚ 
 

 1  බිම්බිාය යජතුභා විසිනි.  2  ශ් ොශ්ොල් යජතුභා විසිනි. 
 3 සුශ්දොවුන් යජතුභා විසිනි.  4  උශ්ද්නි යජතුභා විසිනි. 
 
05. "රාශ්බෝ අරාශ්බෝ අඹශ්ෝ ඹශ්ෝච ..... " ඹන ගාථාශ්න් අඳට        උගන්නු රඵන්ශ්න්‚ 
 

 1  ශ්රෝ  ඳාරන දවභයි.  2  අටශ්රෝ දවභයි. 
 3  තිරකුණු දවභයි.   4  ශ්වේතු පර දවභයි. 
 
06. ඹම් ශ්ඵෝේයශ්ඹකු ද ඳායමි ධර්භ‚ ඳායමි‚ උඳ ඳායමි ශ්ර විසි ආ ායඹකින් ම්පුර්ණ 

 යන්ශ්න් නම්‚ එභ උතුභන් ශ්ේ අයමුණ 
 

 1 ධයාන ම්ඳේ රැබිභයි.   2  භව යවේ ඵ රැබිභයි. 
 3 ඳශ්ේ බුද්ධේඹ රැබිභයි.              4  ම්භා ම්බුදුඵ රැබිභයි. 
 
07. ශ්ඵෝතාණන් වන්ශ්ේ ඵාහිය ්තු දන් ශ්දමින් දාන ඳායමි භට්ටභ පුහුණු  ශ අ්ථාක් 

ශ්ඳන්ා ශ්දන්ශ්න්‚ 
 

 1   ජාත ඹයි.   2  භඛාශ්ද් ජාත ඹයි. 
 3  සි ජාත ඹයි.   4  ශ්්න්තය ජාත ඹයි. 
 

 

සැලකි  යුතුයි : 

(i) සි ලු ම ප්රල්නරට පිළිතුරු ඳඹන්න. 

(ii) අං  1 සිට 40 ශ්තක් ප්රල්නරට, දී ඇති (1),(2),(3),(4) ඹන පිළිතුරුලින් නි ැ දි හ ෝ 

 ඩ ත්  ැ හ න හ ෝ පිළිතුය ශ්තෝයා ගන්න.  

(iii) ඔබට සැ හ න පිළිතුරු  ත්රහේ  ක්  ක්  ප්රශ්ණය  සහ    ී   ි  ක  අතුහ ්  ඔබ 

හ ෝ   ත් පිළිතුහ හි අංක ට සැසහහන ක   තු   (×) ලකුය හ ොද් න. 

(iv) එභ පිළිතුරු ඳත්රශ්ේ පිටුඳ දී ඇති අශ්නක් උඳශ්ද් ද  ැරකිල්ශ්රන් කිඹා‚ ඒා ද 
පිළිඳදින්න. 
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08. "ආයම්බ ධාතු‚ නික් භ ධාතු‚ ඳයක් භ ධාතු" ඹන අථ්ා තුන අදාර  න්ශ්න්,  
 

 1  සීර ඳායමිතාටයි.  2  ශ්නක්ඛම්භ ඳායමිතාටයි. 
 3  ප්රඥා ඳායමිතාටයි.  4  විරිඹ ඳායමිතාටයි. 
 
 

09. "දුයංගභං ඒ චයං...... " ඹන ගාථාශ්න් ඳැවැදිලි  යනු රඵන්ශ්න්‚ 
 

 1  සිශ්තහි ්බාඹයි.  2   ශ්ඹහි ්බාඹයි. 
 3  චනශ්ඹහි ්බාඹයි.  4  බශ්ඹහි ්බාඹයි. 
 
10. ේේඹා ශ්ර ර න ඳඤ්ච් න්ධඹ ශ්ඵදා දැක්විඹ වැක්ශ්ක්,  
 

 1  ශ්භශ්රො ඳයශ්රො ශ්රයි. 2  රඳ අරඳ ශ්රයි. 
 3  ශ්ද් මිනි් ශ්රයි.  4  නාභ රඳ ශ්රයි. 
. 
 

11. දවශ්භහි "ශ් ශ්ර්" ඹනුශ්න් වදුන්ා ඇේශ්ේ, 
 

 1  ය ැඳ රඵා ශ්දන පුණය  ර්භඹන් ඹ. 
 2  ශ්රෝබ ශ්දෝ ශ්භෝව මුලි  ඳවිටු සිතිවිලි ඹ. 
 3  නය  තිරින් ශ්ප්රේත ආදී දුගතීන් ඹ. 
 4  රඳාචය අරඳාචය ආදී ධයානඹන් ඹ. 
 
12. රුශ්ඵල් ගුණර්ධන දරැා "ශ්ර්රු ාශ්න් චන්ද විභර" ඹන නමින් ඳැවිදි බිභට ඳේ  යන 

රද්ශ්ද්, 
 

 1  අතිපූජය යේභරාශ්න් ධර්භායාභ භා හිමිඹන් විසිනි. 
 2  අතිපූජය හික් ඩුශ්ව් ශ්රී සුභංගර භා හිමිඹන් විසිනි. 
 3  අතිපූජය ැලිවිට යණං ය භා හිමිඹන් විසිනි. 
 4  අතිපූජය යු. විනඹාරං ාය භා හිමිඹන් විසිනි. 
 
 

13. භාජශ්ේ මිනිසුන් අතය දවභ පිළිඵ ඇති ප්රලන් සිඹඹ ට පිළිතුරු ඇතුරේ ශ් ොට 
ශ්ර්රු ාශ්න් චන්දවිභර භා හිමිඳාණන් යචනා  යන රද ග්රන්ථඹ, 

 

 1  "ශ්ඳොශ්වොඹ දිනඹ"  නම්ශ්ව්. 
 2  "ශ්ඵෞද්ධඹා ශ්ේ අේශ්ඳොත" නම්ශ්ව්. 
 3  "ධර්භ විනල්චඹ"  නම්ශ්ව්. 
 4  "ඳායමිතා ප්ර යණඹ"  නම්ශ්ව්. 
 

 

14. ඳවත ප්ර ාල ලින් ශ්ර්රු ාශ්න් චන්දවිභර භා හිමිඹන් ශ්ේ ප්ර ාලඹ ශ්තෝයන්න. 
 

 1  "භා ශ්ඳොේ යචනා  ශ්ශේ මුදල් වම්ඵ කිරීශ්ම් අදවසින් ශ්නොශ්ව්." 
 2  "සිංවශශ්ඹනි නැගිටිව් බුද්ධගඹා ශ්ේයාගනිව්." 
 3  "භාශ්ේ ශ්ම් යඹාභඹ යජ ැඳ පිනි ශ්නොශ්ව්." 
 4  "සිඹලු මිනිසුන් භාශ්ේ දරුශ්ෝඹ." 
 
15. ධම්භ ඳදඹ පිළිඵ ශ්නොගැරශ්ඳන පිළිතුය ශ්තෝයන්න 
 

 1  ශ්ඵෞද්ධඹා ශ්ේ අේශ්ඳොතඹ‚ නිදාන තා 299 කි. 
 2  සුත්ර පිඨ ශ්ේ ඛුද්ද  නි ාඹට අඹේඹ‚ර්ග 26 කි. 
 3  අභිධර්භශ්ේ ගැඹුරු දවම් ම්පින්ඩනඹකි‚ ගාථා 550 කි. 
 4  ශ්ඵෞද්ධ ශ්රෝ ඹාශ්ේ මුදුන්භල් ඩඹ‚ ව්තාය ග්රන්ථඹකි. 
 
 

16. බුදුයජාණන් වන්ශ්ේ ශ් ශ්ර් යහිත ඵැවින් ද‚ යවසින්ේ ඳව් ශ්නො ශ ඵැවින් ද‚ සිඹලු 
පුජාන්ට සුදුසු වු q ඵැවින් ද‚ 

 
 1  "අයවං"  නම්න ශ්ේ . 
 2  "ම්භා ම්බුද්ධ"  නම්න ශ්ේ . 
 3  "සුගත"  නම්න ශ්ේ . 
 4  "ශ්රෝ විදු" නම්න ශ්ේ . 
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17. බුදුයජාණන් වන්ශ්ේ විසින් තභන් ශ්ේ ගුරු තනතුශ්යහි තඵාගේශ්ේ, 
 
 1  ශ්ඳය විසු බුද්ධ යේනඹන්ඹ. 
 2  ශ්රී ද්ධර්භ යේනඹන්ඹ. 
 3  අර්ඹ භවා ංඝ යේනඹන්ඹ 
 4  මුල් ගුරුරුන් තිශ්දනාඹ. 
 
18. භව ඟරුනට අඹේ භික්ෂූන් වන්ශ්ේරා උඳම්ඳදා වීභට ශ්ඳය ආයක්ා  යන සීරඹ, 
 
 1  ආජී අ්ඨභ  සීරඹයි. 
 2  උශ්ඳෝථ අ්ඨාංග සීරඹයි. 
 3  ාභශ්ණ්ය සීරඹයි. 
 4  උඳම්ඳදා සීරඹයි. 
 

19. භථ බානාශ්න් රැශ්ඵන ප්රශ්ඹෝජන අතරින් එ කි, 
 

 1  අවනඹ නැති වී ප්රන්න ශ්ඳනුභක් ඇතිවීභ. 
 2  භානසි  ශ්යෝග සිඹල්රභ දුරු වී ඹාභ. 
 3  ත්රිරක්ණඹ පූර්ණ ශ්ර අශ්ඵෝධ වීභ. 
 4  සිඹලු ශ් ශ්ශසුන් නැසීභට වැකිවීභ. 
 

20. " ඳඨවි, ආශ්ඳෝ, ශ්ේශ්ජෝ, ාශ්ඹෝ ඹන ඒා 
 

 1  තය  ර්භ ක්ශ්ල්ඹන් ඹ. 
 2  තය භවා භූත රඳඹන් ඹ. 
 3  තය ඍද්ධිඳාදඹන් ඹ. 
 4  සිව් යඟ ශ්ේනාන් ඹ. 
 
21. ැලිවිට අයණ යණ සිරි යණං ය ංඝයාජ භාහිමිඳාණන් වන්ශ්ේ ැඩ ාඹ  ශ්ශේ, 
 

 1  අනුයාධපුය යුගශ්ේ ඹ. 
 2  දමශ්දණිය  යුගශ්ේ ඹ. 
 3  භවනුය යුගශ්ේ ඹ. 
 4  ශ් ෝට්ශ්ට් යුගශ්ේ ඹ. 
 
22. දුටුගැමුණු භවා නයඳතිඹාණන්ශ්ේ ලානි  ශ්භශ්වය ඹටශ්ේ ව ඉදි කිරීම්රට අඹේ 

න්ශ්න් 
 

 1  ථූඳායාභඹ වා අබඹගිරිඹයි. 
 2  භවා ෑඹ වා ශ්රෝා භවා ප්රාාදඹයි. 
 3  ගල්විවායඹ වා ආරාවන පිරිශ්නයි. 
 4  භහිඹංගන ෑඹ වා දිා ගුවායි. 
 
.23 උට්ඨානශ්තෝ........ ඹනාදී ධම්භඳද ගාථාශ්හි ඇතුශේ " ඤ්ඤත" ඹන චනශ්ේ ශ්ේරුභ 
 

 1  ශ්නොභැලි  ාර්ඹක්භ ැඩ කිරීභයි. 
 2  දැවැමි නීතිගරු  ජීේවීභයි. 
 3  නුණිය න් සිතා විභා  ටයුතු කිරීභයි. 
 4  ශීරශ්ඹන්  ඹ චනඹ හික්භා දිවි ශ්ගවීභයි. 
 
 

 
24. දුල්ශීර ශ්නොන්සුන් සිේ ඇති අවුරුදු සීඹක් ජීේ වීභට ඩා සිල්ේ  න්සුන් සිේ 

ඇති එක් දක් ජීේවීභ ශ්රේ්ඨ ඹ. " ශ්භභ අදව ඇති ගාථා යේනඹ 
 

 1  අනිච්චාත ංඛායා.............. ඹන්නයි. 
 2  ආශ්යෝගයා ඳයභා රාබා........... ඹන්නයි. 
 3  ඹථාපි මශ්ල් අනුඳද්දශ්ව් දශ්ශ්වේ........... ඹන්නයි. 
 4  ශ්ඹෝ ශ්ච් ්තං ජීශ්ව් ............. ඹන්නයි. 
 

Pa
pe
rs.
lk



4 
                                                                                                    බුද්ධ ධර්භඹ  11 ශ්රේණිය ඹ  I ශ් ොට 

25. සිඟාශ්රෝාද සත්රඹ අනු දරුන්ශ්ගන් ශ්දභාපිඹන්ට ඉටුවිඹ යුතු යුතු භකි. 
 

 1  කුර ඳයපුයට අඹේ සිරිේ විරිේ රැ  ගැනීභ. 
 2  ඹවඳේ  ටයුතුර ශ්ඹදවීභ. 
 3  තභ මිත්රයින්ට වුනන්ා දීභ. 
 4  සුදුසු අ්ථාන්හි විශ්ව්  දීභ. 
 
26. බුදු දවභ තභන්ශ්ේ රා යින් වා ශ්ඹෝජනා  යන්ශ්න්  
 

 1  ඳටිශ්ෝතගාමී පිළිශ්තයි. 
 2  බගාමී පිළිශ්තයි. 
 3  අඳාඹගාමී පිළිශ්තයි. 
 4  අනුශ්ෝතගාමී පිළිශ්තයි. 
 
27. භඩ දිශ්ඹහි ඉපිද ඉන් භතු ව වි සිත පියුම් ැන්ශ්නෝ  
 

 1  ශ්දව්ශ්රො ශ්දවිශ්ඹෝ ඹ. 
 2  අසුය ශ්රො අසුයශ්ඹෝ ඹ. 
 3  මිනි් බඹක් ඇේශ්තෝ ඹ. 
 4  බුද්ධාදී උතුශ්භෝ ඹ. 
 
28. භාජශ්ේ වජීනඹ ශ්ගොඩනගා ගැනීභ වා ගිහි අඳට බාවිත  ශ වැකි උතුම් ඉගැන්වීභකි 
 

 1  ඉන්ද්රීඹ ංයඹ. 
 2  ක්භන් බානා. 
 3  තය ංග්රව ්තු. 
 4  තය තිඳට්ඨානඹ. 
 

29. ද අකුර  ර්භ අතරින් අකුර භශ්නෝ  ර්භඹන් න්ශ්න් 
 

 1  අදේතා දානඹයි. 
 2  ම්පප්ප්රරාඳඹයි. 
 3  යාඳාදඹයි. 
 4   ාභ මිථයාචායඹයි. 
 
30. ඉවශ රඳ ශ්ලෝබාක් රැබීභ නිා ශ්ඳය බශ්ේ අකුල් ඹටඳේ වී ානාන්ත දිවිඹක් රැබීභ 
 

 1  උඳධි ම්ඳේතිඹයි. 
 2  ගති ම්ඳේතිඹයි. 
 3   ාර ම්ඳේතිඹයි. 
 4  ප්රශ්ඹෝග ම්ඳේතිඹයි. 
 

31. නිතය, ්ිරය, ශ්නොශ්න් භභ ඹයි ගත වැකි ඳදාර්ථඹක් නැති ඵ ඳැවැදිලි ශ් ශ්යන්ශ්න්,  
 1  අනිතය රක්ණශ්ඹනි. 
 2  දුක්ඛ රක්ණශ්ඹනි. 
 3  අනාේභ රක්ණශ්ඹනි. 
 4  ශ්බෞති  රක්ණශ්ඹනි. 
 

32. "ශ්ේ ධම්භා ශ්වේතුප්ඳබා ......... ඹනාදී ගාථාශ්න් තභන්ශ්ේ ගුරුයඹාශ්ේ දවභ උඳති් 
පිරිැජිතුභාට වුනන්ා ශ්දන රද්ශ්ද්,  

 

 1  ශ් ොණ්ඩඤ්ඤ භව යවතන් වන්ශ්ේ විසිනි. 
 2  ප්ඳ භව යවතන් වන්ශ්ේ විසිනි. 
 3  නන්ද භව යවතන් වන්ශ්ේ විසිනි. 
 4  අ්ජි භව යවතන් වන්ශ්ේ විසිනි. 
 
33. "තණ්වා නැති වී ඹාශ්භන් දු  නැති වී ඹයි " ශ්භභ ප්ර ාලඹ වා   ගැශශ්ඳන මුර සත්ර ඳාඨඹ 

ශ්තෝයන්න.  
 

 1  ඉභ්මිං ති ඉදංශ්වෝති.  
 2  ඉභ් උප්ඳාදං ඉදං උඳඳජ්ජති.  
 3  ඉභ්මිං අති ඉදං නශ්වෝති. 
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 4  ඉභ් නිශ්යෝධා ඉදං නිරුජ්ඣති. 
 

34. භාර්ගාංග ලශ්ඹන් අටකින් ද, ශික්ා ලශ්ඹන් තුනකින් ද, භන්විත න්ශ්න්  
 

 1  ඳශමු ආර්ඹ තයඹයි. 
 2  ශ්දන ආර්ඹ තයඹයි. 
 3  ශ්තන ආර්ඹ තයඹයි. 
 4  තයන ආර්ඹ තයඹයි. 
 
35. බුදුයජාණන් වන්ශ්ේ ඳශමු ්  ාරඹ ගත  ශ්ශේ  
 

 1  ඇතු ශ්ඵෝ රු  මුර, මීඳශ්ේඹ. 
 2  ඉසිඳතන මිගදාශ්ේඹ. 
 3  භකුර ඳර්තශ්ේඹ. 
 4  ඳාරිශ්රඹය නශ්ේඹ. 
 
36. ශ්ම් ශ්රෝ ශ්ේ උඳන් මිනිශ්කුට ඇති උතුම්භ රාබඹ ශ්ර දවශ්භහි දැක්ශ්න්ශ්න්, 
 

 1  තුටයි. 
 2  විල්ාන්තඹායි. 
 3  නිශ්යෝගි ඵයි. 
 4 ධයාන රැබීභයි. 
 
37. අලුවිවාය ංගීතිඹ ශ්වේ සිව්න ශ්ථයාද ංගීතිඹට අනුග්රවඹ දැක්වශ්ේ, 
 

 1  ශගම්ඵා යජතුභාඹ. 
 2  ප්රාශ්ද්ශීඹ ඳාර ශ්ඹක්ඹ. 
 3  භවශ්න් යජතුභාඹ. 
 4  ශ්ද්ානම්පිඹති් යජතුභාඹ. 
 
38  ැශණිය  යජභවා විවායශ්ඹහි පිහිටි ්ථූඳ වන්ශ්ේ,  
 1  ඝණ්ටා ාය ශ්ව්. 
 2  ඝටා ාය ශ්ව්. 
 3  බුේබුරා ාය ශ්ව්. 
 4  ධනයා ාය ශ්ව්. 
 
39. බුදුයජාණන් වන්ශ්ේශ්ේ පුරිදම්භායථී ගුණඹ ර්ණනා  යමින් ගුරුළුශ්ගෝමි ඳඬිතුභා 

විසින් යචනා  යන රද්ශ්ද් 
 

 1  බුේයණයි. 
 2  පූජාලිඹයි. 
 3  ධර්භ ප්රදීපි ායි. 
 4  අභාතුයයි. 
 
40. දීඝනි ාශ්ේ චක් ේති සීවනාද සත්රශ්ේ ප්රාද  ථාක් ඇසුරින් දක්ා ඇති ශ්ඵෞද්ධ යාජය 

ඳාරන මරධර්භඹ, 
 
 1  ද ක්විතිේ ඹ. 
 2  තය ංග්රව ්තු ඹ. 
 3  තය බ්රවභ් විවයණ ඹ. 
 4  ඳංචශීර ප්රතිඳදාා ඹ. 
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