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 බුද්ධ ධර්මය  – 3 ශ්රේණිය 

 

 

 

 

 

 

නම ............................................................................................................................. ........ 
 
 

(01). ගැෂශ්ඳන ලචනය ශ් ෝරා ඉරකින් යා කරන්න. 

1. ලප්මගුල් උත්වලය ඳැලතිශ්ේ  සිදුශත් කුමරු රැක ගැනීම 

2. විශාරව්ථානයක දී මුලින් ම ලැඳුම් පිඳුම් කරන්ශ්න්   තිත්තිර ජා කය 

3. සුද්ශ්ධෝදන රජතුමා  අනුරාධපුරය 

4. පිළිව්සුම් තුලායකට  කිඹුල්ලත්පුර 

5. රත්නමාලි වෑ රදුන්  ශ්කෝමාරිකා 

6. ාකයයන්ශ්  මානය ිඳීම  රුලන්ලැලිවෑය 

7. බණ ඇසීශ්මන්  යමාමශ ශ්ඳෂශැර 

8. ප්රජාඳී  ශ්ද්විය  ශ්ලශ්ශර ලශන්ශ්වේ 

9. මශ නුග ගව  ාකය ලශිකකශ්යකි 

10. මශශ්මවුනා උයන  දශම් කරුණු දැන ග  ශැකිය 

(කුණු 20) 

 

(02). නිලැරදි පිළිතුරු යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. ලප්මගුල් දා සුද්ශ්ධෝදන රජතුමා ශ්බෝවත් කුමරුට ලැන්ශ්ද් කීශ්ලනි ල ාලට ද? 

1. ඳෂමු ල ාලට 2. ශ්දලන ල ාලට 3. ශ් ලන ල ාලට 

 

2. සිදුශත් කුමරුට ිකල්ඳ ඉගැන් ව ගුරුලරයා වශ්ේ, 

1. දිවාඳාශ්මොක් ඇඳුරුතුමා 2. වර්ලමිත්ර ඳිතතුමා 3. මශ්ශෞධ ඳිතතුමා 
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3. ලදහශවා ඉලසිය ශ්නොශැකිල  ම අශකාර ශ්කව්ලැටිය කඳා දැමූ බමුණු නිලශ්වේ දාසිය 

වශ්ේ, 

1. මාා 2. වාමා 3. අනුා 

 

4. විාඛා කුමරියශ්  පියා, 

1. අශ්න්පිඬු සිටුතුමා 2. ිඳම්ිඳවාර රජතුමා 3. ධනශජය සිටුතුමා 

 

5. ලප්මගුල් දා සිදුශත් කුමරු ලැඩූ භාලනාල කුමක් ද? 

1. වක්මන් භාලනාල 2. මමත්රී භාලනාල 3. ආනාඳානවති භාලනාල 

 

6. “මිගාර මාතු ප්රාවාදය” නමින් ශැඳින්වශ්ේ, 

1. නිශ්රෝධාරාමය 2. පූර්ලාරාමය 3. ශ්ේ ලනාරාමය 

 

7. වශඝමිත් ා ශ් රණියශ්  පියරජතුමා වශ්ේ, 

1. ිඳම්ිඳවාර රජතුමා 2. සුද්ශ්ධෝදන රජතුමා 3. ධර්මාශ්ෝක රජතුමා 

 

8. තිත්තිර ජා කශ්ේ වශන් මිතුරන් තිශ්දනාශ්ගන් ලැඩිහටි මිතුරා කවු ද? 

1. ලටු කුරුල්ා 2. ඇ ා 3. ලඳුරා 

 

9. බුදු වසුශ්න් අරදාිකකාල වශ්ේ, 

1. මශා ප්රජාඳී  ශ්ගෝ මිය 2. විාඛා සිටුශ්ද්විය 3. රේජුමාා 

 

10. වශඝමිත් ා ශ්ඳරශැර ඳලත්ලනුශ්ේ, 

1. ඇවෂ ශ්ඳොශ්ශෝදින 2. දුරුතු ශ්ඳොශ්ශෝදින 3. උඳුලප් ශ්ඳොශ්ශෝදින 

(කුණු 20) 
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(03). ඳශ  වශන් ප්රකා නිලැරදි නම් () කුණ ද ලැරදි නම් () කුණ ද ලගන්තිය ඉදිරිශ්ේ 

ඇති ලරශන තුෂ ශ්යොදන්න. 

1. බුද්ධ ලන්දනාශ්ේ ශ්යශ්දන විට ශ්දොශ්ශොත් හව මුදුශ්න්  බා ග  යුතුය.   (      ) 

2. විාකා සිටු කුමරිය සිය ධනය වියදම් ශ්කොට ඳන්වක් වාදා පූජා කෂාය.  (      ) 

3. තිත්තිර ජා කශ්යන් කියශ්ලන්ශ්න් ලැඩිහටියන්ට ගරු කිරීම පිළිබල ික.  (      ) 

4. ඇවෂ පුර ඳවශ්ෂොව්ලක දින සිදුශත් ශ්බෝවත්තුමා බුද්ධත්ලයට ඳත් විය.  (      ) 

5. ශ්රී මශා ශ්බෝ ශ ාඛාල ශ්රෝඳණය කරන ද්ශ්ද් මශශ්මවුනා උයශ්න් ය.  (      ) 

(කුණු 10) 

 

(04). ඳශ  වශන් කවිල හව් ැන් පුරලන්න. 

1. කඩු දුනු ිකල්ඳ  දැනගත් 

ශ්බෝවත් කුමරු   සිදුශත් 

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

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

            (කුණු 06) 

 

(05). නිලැරදි පිළිතුර ලරශන් තුළින් ශ් ෝරා ලියන්න. 

(කවකාරශ්යෝ / ශ්බෝ ශ / නිශ්රෝගීකම / මශාමායා ශ්ද්විය / රජගශනුලර / උදයම අලදිවීම) 

1. බුදු දශමට අනුල ශ්කශ්නකුශ්  උතුම් ම ාභය ලන්ශ්න් ........................................................ික. 

2. ශ්ඳරශැරක ඉදිරිශ්යන් ම ගමන් කරන්ශ්න් ........................................................ 

3. උවව්ම නුලණට කියන නමකි ........................................................ 

4. සුද්ශ්ධෝදන රජතුමාශ්  අග ිඳවල ........................................................ ික. 

5. ශ්ේලුලනාරාමය පිහටා තිබුශ්ේ ........................................................ ය. 

6. ශ්ශො දරුලකුශ්  ක්ණයකි ........................................................       (කුණු 12)  
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(06). පිළිතුරු ලියන්න. 

1. සිදුශත් කුමරුට  ම පියා විසින් වාදලන ද මාලිගා තුන නම් කරන්න.  

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

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

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

  (කුණු 06) 

 

2. ඔශ්ේ උඳන්දිනය දලවට කෂ ශැකි පින්කමක් ලියන්න.  

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

  (කුණු 02) 

 

3. ශ් රුලන් නම් කරන්න.  

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

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

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

  (කුණු 09) 

 

4. ඔබ වකව් කෂ ඖධ උයශ්න් ශ්රෝඳණය කෂ ඖධ ඳැෂෑටියක නම ලියන්න.  

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

  (කුණු 02) 

 

5. විශාරව්ථානශ්ේ දී ලැදුම් පිදුම් කරන ව්ථාන පිළිශ්ලලින් නම් කරන්න.  

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

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

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

 (කුණු 09) 

 

6. විශාරව්ථානශ්ේ දී අඳ විසින් සිදු කෂ යුතු ල ාලත් ශ්බොශ්ශෝ ය. ඉන් එකක් ලියන්න.  

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

  (කුණු 02) 

 

7. යශඳත් දරුලක් තුෂ තිිඳය යුතු ගුණාශගයක් ලියන්න.  

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

   (කුණු 02)  


