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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   
 පිිතතුතදහි  තංවයට සරසතහන වලය තුප  කුණ තයොදන්න. 
 කම පිිතතුරු පත්රතේ  පිුපපස ී  ති  තතනකු්  පපතදස් ද සර ිල්ලත න් ිලයලත වලතද පිිතපි න්න. 
 
 

01. බුදු දජතණන් ල න්තසේ තනුත  ම  ත පටිත  ම ලශතයන් පටිච්ච සමුප්පතදය තමතනහි වතපේ, 
(I) බුද්ධ් ලතයන් පපමු සි තේ  ය.  (ii)බුද්ධ් ලතයන් තදලන සි තේ  ය. 
(iii)බුද්ධ් ලතයන් පස්ලන සි තේ  ය.  (iv)බුද්ධ් ලතයන්  ් ලන සි තේ  ය. 
 

02. බුදු ද ම තනුල ආ තද ැරනීතමන් තප බ තතපොතදෝ තු ලන වරුණවට තය්  තනොලන්තන්, 
(i)ශරීදතේ  ය පරලර් ම  ත යරපීම  (ii)පපන් කුසගිිව තේදනත දුරු වද ැරනීම 
(iii)ආයුෂ,ලර්ණය,සරප, බ  ලරඩි ි යුණු ිලරීම (iv)ශරීදය ෙදබතරු වද ැරනීම 
 

03.  “දතහුත   ජතතෙ  බන්ධනං ජතෙං” යන ප්රවතශය වතපේ, 
(i)සුද්තධ දන දජතුමත ය.   (ii)ිලසතතැ ෙමී තද්විය යි. 
(iii)ඡන්න තමි ය    (iv)සිදු ්  කුමරු ය. 
 

04. බුද්ධ,ධම්ම යන ද් න තදව ත ොල ප ප වූ තප  ි නය ලන්තන්. 
(i)තලසක් තප ි නය     (ii)තපොතසොන් තප ි නය  
(iii)තසප තප ි නය     (iv)දුරුතු තප ි නය  
 

05. ද ස්  පවු        තනොතවොට  
      තවතපසද යනු්  දුරු   තවොට........ යනත ී  පදය සහිෙ ්රන්යය දචනත වතපේ , 
 (i)වීදතැම ම ත මමත්රී හියෝතය  ය  (ii)ටි තබට් ජති ව කස් මහින්ද හියෝතය  ය 
 (iii)බ න්තැොා ආනන්ද මමත්රිය හියෝතය  ය. (iv)තර්රුවතතේ චන්දවිම  ම නත හියෝතය  ය. 

06. තෙරුලතනහි සහ න් ගුණ සංඛ්යතල ලන්තන්,  
(i)9 ිල     (ii)12 ිල 
(iii)15 ිල     (iv)24 ිල 
 

07. තබොද ජ යට පපමත වද ති  නීලදණය ලන්තන්, 
(i)වතමච්ඡන්දය    (ii)ලයතපතදය 
(iii)විචිිලච්චතලය    (iv)ථීනයෝද්ධය 
 

සියළු ම හියෝවම් තවිරිණි 
All Rights Reserved 

දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව  
Department of Education, Southern Province 
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08. පුද්ැ  චරිෙ ස්ලභතලය තනුල චරිෙ ලර්ැ 6 ිල. ඊට තදතප තනොලන චරිෙයන් සහ න් ලන පිිතතුද 
තෙ දන්න. 
(i)දතැ, ද්තේෂ, සද්ධත   (ii)ද්තේෂ, තම  , බුද්ධි 
(iii)සද්ධත, බුද්ධි, විෙර්ව   (iv)තද ැ, පීාත, තම   
 

09. සිදු ්  තබ සෙතතණ  “ිලං කුස  ැතේසීල” සිටියී   මුවූ සප්ෙ සමතප් තී  තභී ෙවුසත වූතේ . 
(i)ආ තද වත තම    (ii)පද්දවදතම 
(iii)තවොේාඤ්ඤ     (iv)තසිෙ 

10. ත්රි ක්ෂණයට තය්  ලන්තන් 
(i)සී ,සමතධි,ප්රඥත        (ii)තිවෙය, දුක්ඛ්, තනත් ම 
(iii)වතම ෙේ ත,භල ෙේ ත, විභල ෙේ ත (iv)බුද්ධ,ධම්ම,සංඝ 
 

11. සෙද ම ත භූෙ රූප තවොටස් තෙද ද්රල ැි ය  ුනන්ලන්තන්, 
(i)පඨවි යනුතලිව    (ii)ආතප  යනුතලිව 

 (iii)ත් තජ  යනුතලිව   (iv)ලතතය  යනුතලිව 
 
12. තප තෙරුලන් සදණ යත යු් ත්  
 (i)භක්ි ය මු්ල වදතැනය   (ii)වරුණතල මු්ල වදතැනය 
 (iii)ශ්රද්ධතල, ප්රඥතල මු්ල වදතැනය  (iv)බිය මු්ල වදතැනය 
 
13. බුදු ද මට තනුල කුස්ල සිෙ ලරඩි ි යුණු වප  රක්තක්  
 (i)කුස ය යටප්  ිලරීතමිව   (ii)භතලනතල ලරඩීතමිව  
 (iii)නීලදණ ලරඩීතමිව   (iv)තකුස  ලරඩීතමිව 
 
14. භතලනතලට පිවිතසන ෙරනර් ෙත පූර්ල තලශයෙත ප ක් ටුප වද ැෙ  යුතුය. ඊට තදතප තනොලන්තන්, 
 (i)පතප යෝත්ර ආශ්රය     (ii)සි්ලල්  වීම 
 (iii)ධර්ම ශ්රලණය     (iv)වීර්යය 
 
15. බුද්ධ ප්රි මතල තදස ත ොිනන් බ න්න “සුැෙ” බුදු ගුණය තමතනහි වදන්න. යනතී  ලශතයන් ලාන 

භතලනතල නම් 
 (i)මමත්රී භතලනතල    (ii)පිිතකු්ල භතලනතල 
 (iii)බුදු ගුණ භතලනතල    (iv)ආනතපතනසි  භතලනතල 
 
16. තබෞද්ධයන් ලන තප සරමතේ තලසතන තදමුණ ිවලන් දරකීමයි. ව සද ත පපමුල වප යු් ත්  
 (i)යෝය යතමයි     (ii)ැස් ැ්ල පර්ලෙ ලරී මයි 
 (iii)සි්ල ල්  වීමයි    (iv)සමතධිය ලරඩීමයි 
 
17. දතැ, ද්තේෂ, තම   යනති ය යටප්  ිලරීමට පපවතරී ලන්තන්  
 (i)සමය භතලනතලයි    (ii)විදර්ශනත භතලනතලයි 
 (iii)මමත්රී භතලනතලයි   (iv)ත්රි ක්ෂණ භතලනතලයි 
 
18. සියලු තවතපස් මුළුමිවන්ම නරි තවොට  බන තනොබිතහන චි් ෙ පතරිශුද්ධිය තුිතන්ම ති  ෙතු ති  

සරටිතයන් දරකීම 
 (i)ප්රඥතල නම් තේ    (ii)සමතධිය නම් තේ 
      (iii)වරුණතල නම් තේ   (iv)සී ය නම් තේ. 
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19. සඤ්ඤත ස්වන්ධයට තය්  තනොලන්තන්. 
(i)රූප සඤ්ඤත   (ii)ශබ්ද සඤ්ඤත             (iii)දස සඤ්ඤත  (iv)විඤ්ඤතණ සඤ්ඤත 

 
20. පපි න් ලයස තවුරුදු පන  ටක්ම වුලද සදණංවද සතමතේද හියෝයන්ට පපසම්පදතල  බතැෙ තනො රිල 

වූතේ  
 (i)ලයස ලරඩි ිවසත                  (ii)සී තයන් පසස් තනොවූ ිවසත 
 (iii) ංවතතේ පපසම්පදත භික්ෂූන් තනොසිටි ිවසත (iv)කලවට සිටි දජතුමත පපසම්පදතල ෙ නම් වප 

ිවසත 
 
 
 
21. පතප යෝත්ර තසුද  ත පතපෙද නුසුදුසු පුරුදු ද ිවසත පිරිීමමට ප්  වූ බුද්ධ වතීනන ෙරුණතයකු ිවයෝි  තවොට 

තැන බුදු දජතණන් ල න්තසේ තද්ශනත වප ධම්ම පද ැතයතතේ මු්ල පද තප්ිතය ලන්තන් 

 
22. වතයිව මතනසිව තසෞඛ්ය පිරිීමම  ත සතමවතමී සමතජයට තභිතය ැයක් වීම යන වරුණු සහ ත 

පුද්ැ තයකුට බ පතන්තන්   
 (i)තසොදවම      (ii)ප්රතණඝතෙය  
 (iii)වතම යෝෙයතචතදය    (iv)සුදතපතනය 
 
23. සිැතත  ලතද සූත්රතේ  පරිි  සල්තයෝ භතර්යතලන්  ත හිෙ යෝතුදන් යන වේාතයම් තදව ිවතය ජනය වදන ි සත 

තදව පිිතතලිතන් සහ න්ලන පිිතතුද ලන්තන් 
 (i)පතුද, දකුණ    (ii)බටහිද, පතුද 
 (iii)පතුද, බටහිද    (iv)නරතැනහිද, දකුණ 
 
24. ‘පට්ඨතනලතෙ  සි මතෙ   

සුචිවම්මස්ස ිවසම්ම වතරිතන ...’ තමම ධම්මපද ැතයතතේ ‘ිවසම්ම වතරිතන ’ යනු   
(i)ප් සත ලන්ෙ බලයි   (ii)මෙව ශක්ි යයි 
(iii)නුලණින් විමසත බ ත වටයුතු ිලරීමයි (iv)පිරිසිදුල වටයුතු ිලරීමයි 
 

25. සී තේ  පිහිටත වටයුතු තනොිලරීම ිවසත ටණ තින ලෙට පමණක් සීමත වූ බුද්ධවතීනන සිුප පුත්රයත වූතේ . 
(i)යෝැතද සිුපතුමත    (ii)ම  ධන සිුපතුමත 
(iii)ධනංජය සිුපතුමත    (iv)භද්ධිය සියුපතුමත 
 

26. මතෙත පිෙත ි සත පුබ්බත.... යන ැතයත පතඨතේ  තුන් ලන පදතප්ිතය ලන්තන්, 
(i)ආචරියත දක්ඛිණත ි සත    (ii)පු් ෙදතදත ි සත පච්ඡත 
(iii)යෝ් ෙත මච්ඡත ච ප් ෙදත   (iv)දතස වම්මවදත ත ට්ඨත 
 

27. බුදු ද ම තනුල බුදු දජතණන් ල න්තසේතේ සල්භතලය පපමත වද ත් ත් , 
(i) මා ජ ය  ත සමල ි තබන තනළුම් ම වටය   
(ii) මා ජ තේ ම ි තබන තනළුම් ම වටය 
(iii) මා ජ ය ටක්මලත ට පට මතුල ි තබන තනළුම් ම වටය 
(iv) මතාහිම ැරීන සිටින තනළුම් තපොත ොට්ුපලවටය 
 

28. සිවු සඟදතලෙට තය්  තනොලන වරුණ තෙ දන්න 
(i)දතනය   (ii)ප්රිය ලචනය   (iii)තර්ය චර්යතල  (iv)වරුණතල 

 (i)තචරි් ලත බ්ර ්ම චරියං........   (ii)දුදං ැමං වවචදං....... 
 (iii)තය  තච් ලස්සසෙං........   (iv)ආතද ැය පදමත  තභත...... 
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29. බුදු ද මට තනුල ස් ් ලයත, ත  වය යනුතලන්  රිනන්තලන්තන් 
(i)රූප ධර්ම  ත නතම ධර්ම   (ii)සෙද ම ත භූෙ තවොටස් 
(iii)විඤ්ඤතණ ස්වන්ධයයි   (iv)ත්රි ක්ෂණ ධර්මයන්ය 
 

30. ය ප්  සමතජ සබහෙත පල් ලත ැරනීම සද ත කිලතනවතතැන් ටුපවිය යුතු යුතුවම් පිිතබහල තද්ශනත වද 
ති  සූත්ර තද්ශනතල නම් 
(i)ම ත මංැ  සූත්රය  (ii)ලස  සූත්රය   (iii)සිැතත  ලතද සූත්රය  (iv)දෙන සූත්රය 
 

31. ‘විතසේතසේන පස්සි තී විපස්සනත’ තමයින් ිලයතලන තබෞද්ධ භතලනතල  
(i)සමය භතලනතල  (ii)සමතධි භතලනතල  (iii)ආනතපතනසි  භතලනතල (iv)විපස්සනත භතලනතල 
 

32. තවොතසෝල දජුතේ බිසලව වූ ම්ලලිවතල තලසන් තමොත ොත්  සිෙට නරගුණු තකුස යක් ිවසත දුැි තේ  
ටපතදන්තන් 
(i)ආචිේණ වර්ම ිවසතය   (ii)ආසන්න වර්ම ිවසතය 
(iii)ැරුව වර්මය ිවසතය   (iv)ජනව වර්මය ිවසතය 
 

33. “තේ  ධම්මත ත ේතුප්පභලත... යන ැතයතල පපි ස්ස පිරිලරජියතට තද්ශනත වතපේ 
(i)බුදු දජතණන් ල න්තසේ ය   (ii)තව ලිෙ පිරිලරජියතය 
(iii)සංජය පිරිලරජියතය    (iv)තස්සජි ම  ද ෙන් ල න්තසේය 
 

34. බුදු දජතණන් ල න්තසේ මංැ  ධර්ම තද්ශනතල සිදු වතපේ 
(i)විශත ත ම නුලද ලන පියසව ී ය  (ii)චම්පත නුලද ැේැදත තපොකුණ සමීපතේ  ී ය 
(iii)බදණරස ටසිපෙනතදතමතේ  ී ය  (iv)ජීලව තඹ පයතන් ී ය 
 

35. තපිරිසිදු ජ ය පිරිසිදු ිලරීමට  රිල මරණිවක් තසේ සිෙ පිරිසිදු තවතදන සල්භතලය  
      (i)සම්පසතදන  ක්ඛ්ණ සද්ධත නම් තේ  (ii)සද්ද න සද්ධත නම් තේ 
      (iii)ඔක්වප්පන සද්ධත නම් තේ  (iv)තධිැම සද්ධත නම් තේ 
 

36. දතනං සී ං පරිච්චතැං... යනතී  ැතයතතේ සහ න් ධර්ම වරුණු ලන්තන් 
(i)දස සක්විි ල්  (ii)දස පුණය ්රිය  (iii)දස දතජ ධර්ම  (iv)දස පතදයෝෙත 

 
37. දතජය පත වතයකුට ජජු ප්රි ප් ි යව පිහිටත වටයුතු ිලරීමට තලශය ලන්තන්  
      (i)දතනය                    (ii)සී ය  
      (iii)පරිෙයතැය                   (iv)සෙද තැි තයන් තෙොද වීම 
 
38. බුදු ද තම් ලරදි  තලපදතම් ක්රම ප්රි ක්තෂේප වදන තෙද කතසේ බර රද වදන ක්රමයක් ලන “තු ත කූට” 

යන්තනන් තද ස් ලන්තන් 
 (i)ත ොදට ිලරීමයි                   (ii)ත ොදට මරනීමයි 
 (iii) තභ තද් තැය වද විිලනීමයි                 (iv)බත  තද් ලර්ණ ැරන්වීම 

 
39. සිං   දතජය ලංශතේ  පපමු දතජධතිවය ලන්තන් 
 (i)තපොතපොන්නරුල දතජධතිවය   (ii)දඹතදිවය දතජධතිවය 
 (iii)තනුදතධපුද දතජධතිවය                 (iv)ම නුලද දතජධතිවය 
 
40. ිවලන් පසක් ිලරීමට තලශය මනත පිිතතල්  දිලන ිවසත ම ත සංඝ ද් නය  

(i)සුපටිපන්න තේ (ii)පජුපටිපන්න තේ (iii)පතහුතනයය තේ (iv)දක්ඛිතණයය තේ 
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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 හියෝ තේ. 7 ලන ප්රශ්නතේ  කක් තවොටසවට  කුණු 05 ිල. 

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

01. 

(i) සිදු ්  තබ සෙතතණ  ත්     තන්ෙ තදව නම් වදන්න. 

(ii) තබෞද්ධ භතලනතල තබතදන ප්රධතන ප්රතදද තදව කුමක්ද. 

(iii) පංච ම ත විත  වනයට තය්  වරුණු ලලින් 4ක් නම් වදන්න. 

(iv) ිලසතතැ ෙමී කුමරි සිදු ්  කුමදතට පරලසූ ිවබ්බුෙ  පද ලියන්න. 

(v) තෙරුලන් නම් නදන්න. 

(vi) ත  වය  ත ජීවිෙය පිළීබදල තපට ති  වදැෙ  රිල තලතබ ධය තදයතවතදය. ව තදව නම් වදන්න. 

(vii) තසදණ සදණ සිරි සදණංවද හියෝයන් ෙම ආදතමතේ  පිවිතසන තදොදුපතේ ීනතේ කුමක් ද? 

(viii)“විදමණ” යන්න  ුනන්ලන්න 

        (ix)සෙද බ්ර ්ම වි දණ නම් වදන්න. 

        (x)තේදනත ස්වන්ධයට තය්  විඳීම් තදවක් ලියන්න. 

02. 

(i) සිදු ්  තබ ස්  පපත්  දක්නට  රබුනු තසිරිම්  සිදුවීම් තදවක් ලියන්න. 

(ii) තබ ස්  කුමතද තලධීතේ  සිදු ්  කුමරුතේ චරිෙතේ   දක්නට  රබුණු ය ප්   ක්ෂණ තුනක් ලියන්න. 

(iii) සිදු ්  තබ සෙතතණ  තභිතය ැයක් ජයැ්  තලස්යතලක් විස්ෙද වදන්න. 

03. 

(i) ශ්රද්ධතල යන්න  ුනන්ලන්න. 

(ii) ධර්මද් නය ලන්දනත වදන ැතයත පතඨය ලියන්න. 

(iii) පතස්ල සිසුන් ලන ඔබට රැිලය  රිල ප්රි ප් ි  විස්ෙද වදන්න. 

 

සියළු ම හියෝවම් 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 

10 පරේණිය 
Grade 10 
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04.  

(i) පට්ඨතනලතෙ  සි මතෙ ....... යනතී  ධම්මපද ැතයතල ලියන්න. 

(ii) කම ැතයතතේ සහ න් යසස ලරතාන වරුණු තුනක් ලියන්න. 

(iii) ට ෙ ැතයතතේ සහ න් ලන වරුණු තනුැමනය වදන පුද්ැ යත තුප යසස ත ල්  කීර්ි ය ලරතාන 

ආවතදය විස්ෙද වදන්න. 

 

05. 

(i) චතුදතර්ය සෙය තතුතදන් තදවක් නම් වදන්න 

(ii) චතුදතර්ය සෙය තතුතදන් කක් සෙයයක්  ුනන්ලන්න 

(iii) මදිවව ජීවිෙතේ  මුහුණ තදන ැරටළු විසදත ැරනීමට චතුදතර්ය සෙය තදතප වද ැෙ  රිල ආවතදය 

විස්ෙද වදන්න. 

06. 

(i) සිැතත  ලතද සූත්රතේ  දක්ලත ති  ි සත 6නම් වදන්න. 

(ii) ට ෙ සූත්රයට තනුල දරුලන් තදමතපියන්ට ටුප වප යුතු යුතුවම් 03ක් ලියන්න. 

(iii) ය ප්  මවු පිය - දූ දරු සබහෙතල තුිතන් ති ලන ය පෙ විස්ෙද වදන්න. 

 

 

07. තවොටස් තදවවට පමණක් තවටි සට න් ලියන්න.  

(i) දුුප ැරමුණු ම  දජතුමත 

(ii) පංච නීලදණ 

(iii) මතන  වම්ම 

(iv) තද ං බුදු ගුණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


