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 සියළුම ප්රශ්න පිලිතුරු සපයන්න 
 01 සිට 40 තෙක් ප්රශ්න ල  ී  ති  යන පිිතතුරු ලලින් ිවලරදි  ත   ලාත්  ැරපතපන පිිතතුද තෙ දන්න  
 ඔබට සරපතයන පිිතතුරු පත්රතේ  කක් කක් ප්රශ්නය සහ ත ී  ති  වල තතුතදන් ඔබ තෙ දතැ්  පිිතතුතදි   
          තංවයට සරසතහන වලය තුප  කුණ තයොදන්න  

 කම පිිතතුරු පත්රතේ  පිුපපස ී  ති  තතනකු්  පපතදස් ද සර ිල්ලත න් ිලයලත වලතද පිිතපි න්න  
 

1. බුද්ධ් ලය තලතබ ධවදැ්  තබ සෙතණන් ල න්තසේ මුහුණ දුන් බදපෙ ම තභිතය ැය වූතේ  

i. දස මතද තසේනතල පදතජය ිලරීම 

ii. තබ ධි ලෘක්ෂය තදස සි යක් පුදත තසිපිය තනොත පත බ ත සිටීම 

iii. තවත ස් මලින් පිරුණු පෘථග්ජන ත  වයතට ැරඹුරු ද ම තලතබ ධ වදවීම 

iv. පපෙ සද ත සුදුසු වරුණු විමසත බරලීම 

 

2. ධර්මධද  ත විනය ධද භික්ෂූන්ල න්තසේ ත තෙද ව  වතරී  රසිරීමක් සහ ත ත ේතු වූතේ  

i. නතන ෙටතවය පිරිසිදු ිලරීමට ිලසිතලක් ඉි රිප්  තනොවීම 

ii. පදය බමුණත ප්රෙය ප සුව්   බත ී ම ප්රි ක්තෂේප ිලරීම  

iii. බුදු සසුතන් ෙනතුරු ප්රධතනය වප කවතදය පිිතබහල ි ූ  තද දනත 

iv. ලරසිිලිත පරි දණතේ ී  බදුතන් ජ ය ස්ල්ලපයක් ඉි රි ිලරීම  

 

3.  “තක්තව තේන ජිතන් තව ධං” යන ැතථතල පරිි  තර ධ වදන්නත ි නතැරමටමට න්   

I.තර ධ වප තුතුය        ii.වලද වප තුතුය                   iii.වමත්රී වප තුතුය  iv.සෙය ප්රවතශ වප තුතුය 

 

4. බුදුන්ල න්තසේ ව න්දව ිවලතප න්  සථ්තනයට ලරාම තවොට සුලදුක් විමසත ධර්මය තද්ශනත ිලරීතමන් සුලප්  බල 

 රබුතේ 

i.මුැ න් ම තෙරුන් ල න්තසේ ය                          ii.ම ත වතශයප ම ද ෙන් ල න්තසේ ය 

iii.සරරිතු්  ම  ද ෙන් ල න්තසේ ය                          iv.පූි ැ් ෙ ි සස් ිමියන් ය 

 

5. සුමටෙ, තස පතව, ක ලව කුමරු, ී ඝතතු කුමරු, දජ්ජුමත ත යන තයට පිිට වීම තුිතන් තපන්නු්  වදන බුදුදජතණන් 

ල න්තසේ තුප පරලි  ගුණය ලන්තන් 

i.පුරිස ද් ම සතදථී ගුණය   ii.තසදණ සදණ ගුණය    iii.ෙතී  ගුණය iv.ගි තතන පසථ්තන ගුණය  

                         

6. “තමතසේ බුදුහු තදේද් තලත ද ද ්  තමත ල තර් ලස් ලසමින්        ” යනතී  තේදය දුුප විට සිියට නරතැන ධර්ම ග්රන්ථය 

ලන්තන් 

i.බු් සදණ ය                           ii.තමතලතුද ය     

iii.පන්සියපනස් ජතෙව තපෝ  ල න්තසේ ය                        iv.වේසිළුමිණ ය 

7. පතදමිෙත ධර්ම පුහුණු වදන්තනක් ත්   ප තුතු වරුණු 3 ිල  ඊට තය්  තනොලන්තන් 

i. ෙණ් තතලන් තෙොදල දතන සී  කී  ගුණ ධර්ම පිරීම              ii. මතනතයන් තෙොදල කම ගුණධර්ම පිරීම 

iii.මිෙයත දෘෂ්යෙතයන් තෙොදල කම ගුණධර්ම පිරීම                          iv. වරුණතතලන් තුක්ෙල දතන සී  කී  ගුණධර්ම පිරීම 

 

සියළු ම ිමිව්  තවිරිණි 
All Rights Reserved 

දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව  
Department of Education, Southern Province 

පද ද  ාර පරීක්ෂණය 2021  
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8. ත  ම  ංස ජතෙවය  ත ම ත වපි ජතෙව වෙතල තුිතන් තබ සෙතතණ  ස් පූර්ණ වප පතදමිෙත තදව ලන්තන්  

i. දතන පතදමිෙතල, ශී  පතදමිෙතල   

ii. පතේක්ඛත පතදමිෙතල,ක්ෂතන්ි  පතදමිෙතල  

iii. පතේක්ඛත පතදමිෙතල ,තම් ෙත පතදමිෙතල 

iv. ප්රඥත පතදමිෙතල,වීර්යය පතදමිෙතල 

  

9. බුදු ද තමි කුස  ධර්ම ි තුණු වදන මතනසිව තභ්යතසය  න්න්ලන්තන්  

       i. වදෙසිව යනුතලිව      ii.භ්තලනත යනුතලිව      iii.සි ය යනුතලිව    iv.තය ැ යනුතලිව                                              

 

10. සිතෙි පලි න තනොසන්සුන් බල,විසුරුණු ැි ය, තස තලන ැි ය  

      i.පද්ධච්ද න්  තේ          ii.කුක්කුච්ද න්  තේ             iii.ලයතපතද න්  තේ          iv.ථීනමිද්ද න්  තේ                                               

 

11. සමථ භ්තලනතල සද ත තයොදත ැෙ  රිල වර්මසථ්තනයවයට තය්  තනොලන්තන්  

        i.දස වසින           ii.දස තසුභ්                            iii.දස තනුසස්ි      iv.දස බ  

 

12.  බ්රිෙතනය පත න සමතේ  රිසත්ු භ්ක්ි වයන්  ත ි න තුනක් ි ස්තසේ ලතද තවොට ඔන්න්තග් ෙර්ව ඳහහත පත 

පදතජයට ප්  වප   ලති භ්සිං  නමින් ප්රවට වූ ිමිපතණන් ල න්තසේ ලන්තන්  

i. ලතරියතපොප ශ්රී සුමංැ  ිමිපතතණ  ය   

ii. සිරි තද්ලමි් ෙ ධර්මපත  ිමිපතතණ  ය 

iii. මිතැට්ුපල් ත්  ශ්රී ගුණතනන්ද ිමිපතතණ  ය  

iv. ික්වඩුතේ ශ්රී සුමංැ  ිමිපතතණ  ය 

 

13. තබෞද්ධයතතග් ත් තපොෙ නමින්  න්න්ලන ධ් ම පදතේ  ති  ලග්ැ, ැතථත  ත ිවදන වථත ැණන පිිතතලිතන් 

සහ න් පිිතතුද තෙ දන්න 

i.423,26,299         ii.299,423,26         iii.26,423,299       iv.423,299,26 

  

 

14. ශික්ෂතලක් ද, සේෙ කර්යය ධනයක් ද, දස පින් ිලරියලෙක් ද, දස දතජ ධර්මයක් ද, පතදමිෙතලක් ද  සියළු සුලහ 

ඉක්මලත යන සුලහක්ද ලන තබෞද්ධ ශික්ෂණ මතර්ැතේ  පපමුලරන්න න්  

i.සී ය          ii.සමතධිය                       iii.ප්රඥතල                     iv.දතනය 

 

15. “වත ත දස මසු තබොජන වද  තප්     ” තමම වවිතේ  තලසන් පද තේලිය ලන්තන් 

i.  ත ත තබදණ ිවසි ත ස             සරදසු්   

ii. පත ත ගිය ලරිව බහු රූ          තව ප්  

iii. ැත ත සුලදරි  සදුණු්                   මනද්   

iv. දත ත ගිය ලරිව සසතර්            මනු ද්  

 

16. “සුජීලං තිරිතක්න   ” යනතී  ධ් ම පද ැතථතල තනුල ජීල්  වීමට ප සු ෙරනර් ෙතතග්  ක්ෂණයක් තනොලන්තන් 

i.වන්තාක් තමන් ැසත වෑමට හුරු වීම                                      ii.පලට  රජ්ජත නරි  වීම 

iii.තණුන්තග් ගුණ කීම                                        iv.ිලලියෙ ි වි පරලතු්  ති  බල 

17. බුදු ද ම තපන්ලත ී  ති  ධතර්මිව රැිලයතලක් ත ස ැෙ තනො රක්තක් 

i.තලතපහතම   ii.ැලයන් රැව බ ත ැරමටම  iii.දතජය තසේලය      iv.ලස විස ලතපහතම                         

                      18.ිවලන් මැ තහුදත ති  ප්රහීණණ වප තුතු ධර්ම වරුණු ලන්තන් 

                            i.පංද තභිඥතය  ii.පංද මටලදණය   iii.පංදස්වන්ධයන් ය         iv.පංද බ යන් ය 
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19.“සම ලතතය  කල සතධූ” තමි සදප තර්ථය ලන්තන් 

i.සමගියම ය පෙ යන්නයි                             ii.සමගි ලන්න විලතද තනොවදන්න යන්නයි 

iii.තසමගිය ය පෙිල යන්නයි                             iv.සමගිතයන් විලතද වදන්න යන්නයි 

                     20. බුදු ද ම  ත තන් කැමිවයන් සිය්ල ටම තපොදුතේ පිිතැෙ  රිල ේදි ප් ි  මත තලක් ත ස සර ිලය තනො රක්තක් 

i.සෙද සංග්ර  ලස්තු     ii.සිේබඹ වි දණ  iii.පංද ශී ය   iv.දස තවරප ලස්තුල                           

 

21.  “තද් ෙතදතනය” තය්  ලන්තන්  

i.වතය වර්මයවටය                            ii.ලචී වර්මයවටය   

iii.මතන  වර්මයවටය                            iv.වතය  ත ලචී වර්මයන්ටය 

 

22. පංදතනන්ෙරීය පතපවර්ම  ත ිවයෙ මිෙයත දෘෂ්යෙය තය්  ලන්තන්  

i.ැරුව වර්ම ල ටයි                             ii.කසන්න වර්ම ල ටයි   

iii.කචිණ්ණ වර්ම ල ටයි                             iv.තත  සි වර්ම ල ටය 

 

23. ැි  ස් ප් ි ය  ත ැරපතපන පිිතතුද තෙ දන්න 

i. සථ්තතන චිෙ ප්රඥතතලන්  ත ප් සත තයන් රියත ිලරීතමන් මුහුණ ී මට සිදුලන තකුස  වර්ම මැ දලත ැරමටම 

ii. තසෞභ්තැයල්  වත යව පපෙ  රීමම ිවසත පතපවර්ම ල  විපතව තනො රීමම 

iii. යස ඉසුරින් පිරි සථ්තනයව පපෙ  රීමම ිවසත තපද තකුස  විපතව ලරපකී යෑම 

iv. පසස් රූප සල්භ්තලවට පරුමව්  කීම ිවසත ලතසනතලන්ෙ ජීවිෙයවට මැ පෑී ම 

 

24. පයෙච්ද සමුේපතද යන තයදුම  ත තනොැරපතපන ලදනය ලන්තන්  

i.සත ේතුව බල           ii.ත ේතු සිෙ බල              iii.තත ේතුව බල                iv.තත ේතුව තනොලන බල 

 

25. “පයෙච්ද සමුේපතද” නයතයට තනුල ි ිතන්වම ලර ව වීමට ත ේතුල ලන්තන් 

i.දුේප්  තයට ධනය තනොී මයි                             ii.ත ොදවම ලර ව වීමයි  

iii.තවි කතුධ ලර ව වීමයි                              iv.ජීවිෙ  තිව ලර ව වීමයි  

 

26. මිිවස් සි්  සෙන් තුප මු්ල බරස ති  දතැ,තද ස,තම   කී  තවත ස් මුලිනුපුටත දමත කර්යය භ්තලයට ප්  බුද්ධතී  

පතුමන් තලතබ ධ වද තැන ත් ත්   

i.දතුදතර්ය සෙයයයි                 ii.දස වසිනයයි      iii.වර්මයයි               iv.තකුස  මූ යයි                  

 

27. තසතද බල, තෙෘේි වද බල, තුච්ජ බල, තර්ථ ශූනය බල යන ත් රු්  තදන බුද්ධ ලදනය ලන්තන් 

i.සරවය යන්නයි    ii.දුක්ඛ යන්නයි   iii.සුඛය යන්නයි               iv.ලර පීම යන්නයි                          

  

28. සසද ති  දුක් තුන් කවතදය බල ධර්ම ග්රන්ථ ල  සද න් තේ  ව තනුල ඉන් කවක් ලන විපරිණතම දුක්ඛ යනු  

i.සතමතනය දුවයි      ii.තලනස් වීත්  දුවයි        iii.තලන්වීත්  දුවයි       iv.ති  වී්  නරි වී්  මෙ දුවයි 

 

29. බුදු ද මට තනුල ෙණ් තල  ත කය මු්ලතවොටැ්  තවතපස් ති  ෙරන දජ වදන්තන් 

i.විදයතලයි              ii.තවිදයතලයි     iii.ප්රඥතලයි                  iv.සී යයි 

 

 

30. තප තලට ති  ලටපිටතල පරිසදයයි  කි තවොටස් තදවිල  ව තනුල ජීවී පරිසදයට තය්  තනොලන්තන් 

 i.මිිවසත            ii.මරරුණු තුරු ෙත                   iii.තනොමරරුණු සතුන්           iv.පියතඹන සමන්ලලු 
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31. සිදු ්  තබ සෙතතණ  බුදු බල  රීමමට තපද ි න ි ලත වි දණය ැෙ වප තසොන්රු පරිසද පද්ධි ය වූතේ   

i.තන්දංජනත නී  තීදයයි      ii.පරුතල්ල දනේලයි             iii.සීෙ ලනයයි                      iv.භ්ද්රලනයයි  

                            

32. තබ සෙතණන් ල න්තසේ තභිිවෂ්රමණතයන් තනතුරුල ලනැෙල තරිය පරිතේ ෂණතයි තයදුණු වත ය ලන්තන් 

i.ලසද 10ිල                      ii.ලසද 8ිල            iii.ලසද 6ිල             iv.ලසද 7ිල 

 

33. බුදු දජතණන් ල න්තසේ තව්  යතයව ී  තද්ශනත වප සූත්රය ලන්තන්  

i.සතමඤඤ්ඵ               ii.තස ණදණ්ා සූත්රය                iii.වසීභ්තදද්ලතජ සූත්රය       iv.සිංසපත සූත්රය                                   

 

34. බුදුදජතණන් ල න්තසේ තදේද්  තලත දට ලරාමතවොට ම ්  ශබ්ද නැමින් පස්  ඬින් වෙත වප භික්ෂූන් තමෙත 

“තවොන් න් තසේ තඝ ෂත තනොතවොට කදතමතයන් පිටල යන ත ස” ප්රවතශ ිලරීතමන් ප්රවට වතපේ  

i. ලතතු දූෂණය තනොිලරීත්  ලරදැ්  වමයි   

ii. ශබ්ද දූෂණය තනොිලරීත්  ලරදැ්  වමයි  

iii. ජ  දූෂණය තනොිලරීත්  ලරදැ්  වමයි  

iv. ෙතප දූෂණය තනොිලරීත්  ලරදැ්  වමයි 

 

35. තතේ තතේ ක තද තනොැන්නත භීක්ෂූන් ගි න්වීම ල ක්ලතලීමට වරප සරුේ පතන ලර්ැ ලරපඳිය  රිලය  වලත ද ත්  

 න්න්ලන්තන්, 

i.ගි න්පස යනුතලිව         ii.ගි න් දථ යනුතලිව       iii.ගි න්  ප යනුතලිව           iv.ගි න් ලෙ යනුතලිව                                                        

 

36. තථේදලතී  බුදු ද ම පපමුලදට පුස්තවොප තපෝ  ල  ලියන්තණ්  

i. පපමු ධර්ම සංැතයනතතේ ී  ය                   ii. තදලන ධර්ම සංැතයනතතේ ී  ය 

    iii. සිේලන ධර්ම සංැතයනතතේ ී  ය                   iv.වණිෂ්ව ධර්ම සංැතයනතතේ ී  ය 

 

37.  ක්ි ල බුදු ද ම සථ්තපිෙ වීම්  සමැ තැොානරගුණු මු්ලම ස්තූපය ලන ථූපතදතමතේ  ෙරන්ප්  තවොට ත් ත්  

බුදුදජතණන් ල න්තසේතග්  

i.දකුණු තකු ධතතූන් ල න්තසේ ය                                          ii.ල්  දපදත ල න්තසේය 

iii.පතත්රත ධතතූන් ල න්තසේ ය                                          iv.පයෙ ධතතූන් ල න්තසේ ය 

 

38. ‘තුන් ම ්ල තේසතල’  න්  ව ත් මව තංැය ති  තබෞද්ධ ව ත ිවර්මතණය ලන්තන් 

i.සහවා ප ණ                      ii.ස්තූපය                 iii.ලටදතතැය        iv.ලත ්ලවා 

 

39. “ ඟි්  ද මත තමතනන් - ගුණ ිමියත ිලයන්නට 

තපොත ොතන්  තනළුඹර සිනරන්නත - ප  දු් ත ෝ  තුසද  ද  ” යන වවිය තනුල බුදු ගුණ ලරමටත්  දුෂ්වදෙතල 

තපන්ලත ී  ති  පදය පන්ි ය ත් ත්  

i.සසදතලත් ය                      ii.මුලතදේදතලත් ය               iii.පූජතලලිතේ ය       iv.තමතලතුතර්ය 

 

40. තබොත   ධනය ක තද පතන ි ඳහය ී ්  වලත හුතදව තල භුක්ි  විී ම 

i.මංැ  වරුණිල           ii.පදතභ්ල වරුණිල                iii.ි තුණුතේ තදොදුපලිල    iv.සේෙ කර්යය ධනයිල  
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 පපමු ප්රශ්නය තතුළුල  ප වට පිිතතුරු සපයන්න   

 පපමු ප්රශ්නයට  කුණු 20ක් ද 2-6 දක්ලත ප්රශ්න ල  I තවොටසට  කුණු 02ක් ද II තවොටසට  කුණූ 03ක් ද III 

තවොටසට  කුණු 05ක් ද ිමි තේ  7 ලන ප්රශ්නතේ  කක් තවොටසවට  කුණු 05 ිල  

 ප්රශ්න පත්රය ිලයවිම සද ත තමෙද මිිව් තු 10ව වත යක් තදනු  රතබ්  
 

 

 

1.  

i. බුදු සසුතන් තැසේ තදනම න්  වදන්න 

ii. සිදු ්  තබ සෙතතණ  දුුප සෙද තපද ිවමිි  තමොනලත ද ? 

iii. “ිවබද්ධ දතරිවත”  න්න්ලන්න 

iv. “ තතභ්  ත තතභ්  තයතස  යතස ද”     තමි දරක්තලන ධර්ම වරුණු  රඳින්තලන්තන්  තවතසේද? 

v. තුන්ෙදත තබ ධිය න්  වදන්න 

vi. “තේ  ධ් මත ත ේතුේපභ්ලත”      ැතථතල ස් පූර්ණ වදන්න 

vii. බුද්ධ වතලීන භ්තදෙතේ  පරලි  විමුක්ි  මතර්ැ තදව න්  වදන්න  

viii. බුද්ධ ලදනය තනුල තද ැ තදයතවතදය කම තදයතවතදය න්  වදන්න  

ix. සිං ත න් දදනත වූ පරදණිම ගී වතලය තදව න්  වදන්න පතපොතපොන්නරුල තුැයට තය් ) 

x. ිවලන් මැට පිවිසීත්  පපමු පියලද කුමක් ද? 

 

2.  

i. බුදු සිරිත්  දරක්තලන ෙතී  ගුණය  න්න්ලන්න 

ii. ඉ ෙ සහ න් ගුණයට බුදු සිරිෙ තසුරින් පදත දණ 03ක් ලියන්න 

iii. සිසු ජීවිෙය සතර්ථව වද ැරමටම සහ ත ඉ ෙ ගුණය පපවතද වදැන්නත කවතදය විස්ෙද වදන්න 

 

3.  

i. ය්  රියතලක් ිලරීතමන් පසුෙරතලන්නට සිදු තේ ද     යන තද ස දරක්තලන ධ් මපද ැතථතල ලියන්න 

ii. ඉ ෙ ැතථතතේ ත් රුම ලියන්න 

iii. ධ් ම පදය පපතද්ශනත් මව ග්රන්ථයක් ලශතයන් ලරදැ්  ලන්තන් තයි දරයි විස්ෙද වදන්න 

 

 

 

සියළු ම ිමිව්  තවිරිණි 
All Rights Reserved 

දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව  
Department of Education, Southern Province 

පද ද  ාර පරීක්ෂණය 2021  
Second Term Test 

 

බුද්ධ් ධ්තමමය - II පැය පදකයි 
Two Hours 

11 පරේණිය 
Grade 11 
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4.  

i. පතදමිෙත ධර්ම  න්න්ලන්න 

ii. බුදු,පතසේ බුදු, ම ද ් , යන ේ ලයන්ට ප් වීමට ලර වය තුතු පතදමිෙත පිිතතලිතන් න්  වදන්න  

iii. සිසු ජීවිෙය සතර්ථව වද ැරමටම සද ත වීර්යය පතදමිෙතල තදතප වදැන්නත කවතදය විස්ෙද වදන්න  

5.  

i. පපමු, තදලන ධර්ම සංැතයනත පරලර්  වූ සථ්තන තදව පිිතතලිතන් න්  වදන්න  

ii. පපමු, තදලන,තෙලන ධර්ම සංැතයනත සද ත තනුග්ර ය දරක් වූ පත වයන් න්  වදන්න  

iii. තෙලන ධර්ම සංැතයනතතේ ප්රි ඵ  විසේද වදන්න  

6.  

i. බුදු ද ත්  දරක්තලන භ්තලනතතේ ප්රතදද තදව කුමක් ද? 

ii. භ්තලනත ලරඩීත් ී  පුද්ැ  දරිෙය පිිතබහල තසොයත බරලීත්  ලරදැ් වම කුමක් ද? 

iii. ‘සුැෙ’ බුදු ගුණය තදමුණු වදතැන භ්තලනත ලාන කවතදය විසේද වදන්න  

 

7. තවොටස් තදවවට පමණක් තවයෙ සට න් ලියන්න 

i. තර්රුවතතන් දන්දවිම  ම  නතිමි 

ii. සී තේ  කිවසංස 

iii. ජනව වර්ම 

iv. මුදැ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


