
              අලවාන ලාර ඳරීක්ණය -2019 

                        11 ශ්රේණිය   I ශ් ොටව - පිළිතුරු ඳත්රය 

1) (3) ඳංච උඳාදානව් න්ධය නිර්භාණය  රන ලඩුලා ශ්වොයා ගැනීභයි. 

2) (2)  සුඳටිඳන්න නම් ශ්ේ. 

3) (3) ශ්ෝභශංව ජාත ය. 

4) (4) 24 කි. 

5) (3) ශ්න්රංජරා නදී තීරය. 

6) (2) ලයාඳාදය නලරණය ය. 

7) (3) අභිධර්භ භාර්ගය යි. 

8) (3) විරභනය ශා වභාදානය. 

9) (4)  ංව කට නමිනි. 

10) (3) බද්දාලි සත්රය ය. 

11) (1) ගරු   ර්භය යි. 

12) (3) ආ ාරලතී රද්ධා ය. 

13) (2) ශ්ඳොශ්ෂොන්නරු ගල් විශාරය 

14) (1) භශා නිදාන සත්රය යි. 

15) (2) භාර්ග වම්භා දිට්ඨිය යි. 

16) (3) පුරිවධම්භ වාරථි ගුණය නමිනි. 

17) (1) තුන්තරා ශ්ඵෝධිය නමිනි. 

18) (2) සත්ර පිට ශ්  ුදද්ද  නි ායට ය. 

19) (1) දීඝජානුශ් ෝලිය පුත්රයාට ය. 

20) (3) දුර්ලර්ණල උඳදී. 

21) (1) වෂායතන ඳච්චයා පව්ශ්වෝ 

22) (3) භශා ශ්භොග්ගල්ාන සත්රය යි. 

23) (2) ශතරලන ධර්භ වංගායනාශ්ේ ප්රතිඵපයක් ලශ්යනි. 

24) (1) බුබ්බුා ාර ශැඩය. 

25) (2)  ේසිළුමිණ 

26) (2) වප්ත අඳරිශානීය ධර්භ. 

27) (1) ශතකි. 

28) (2) ඳරචිත්ත විජානන ඥානය. 

29) (1) භුත්තලම්ත  නමිනි. 

30) (1) වශජීලනය යි. 

31) (2) වර් ශ්ශන්රි වට්ීල් ඕල් ට් තුභා ය. 

32) (4)  ාාභ සත්රය. 

33) (3) අර්ථ චර්යාලයි. 

34) (1) වම්භා දිට්ඨියයි. 

35) (3) සිරි ශ්ද්ලමිත්ත ධර්භඳා හිමි ය. 

36) (4) අනාත්භ ක්ණය පිළිඵලයි. 

37) (1) වංවාර දු ය. 

38) (1) ථීනමිද්ධ නීලරණය යි. 

39) (3) දුක්ඛ නිශ්රෝධ ආර්ය වතයය යි. 

40) (2) චන්න හිමි ය. 



 

 

 

01. 

I. තණ්ශා /රතිඵ/රගා 

II. ශ් ොශ්වොල් රජුශ්ග් අවදෘ භශා දානය. 
අශ්න්පිඬු / විාඛා ලැනි ප්රභූවලරුන්ශ්ග් ආරාභ පජාලන් 
ඳාංශුක චීලර ඳරිශරණය  රමින් රුක්මුල්ල  ඳර්ලතල ලැඩ විසීභ. 
ශ්ේරංජාපුර ලව්  ාශ්  දී දානය ශ්නො ැබීභ. 
භාගන්ධියා / සුප්පියා / සුන්දරී / චිංචිභානවි ාල ලැනි අයශ්ග් අඳශාව විදරා ගැනීභ. 

III. ත්රිපිට ය ශ්ඳොත්ඳත්ල ලියා තැබීභ. 

IV. අබය / ධයාන / විතර්  / ධර්භචර / භූවමි ව්ඳර් / ලරද මු්ා 

V. ඉන්ද්රිය වංලරය 
වතිඵ වම්ඳඤ්ඤ 
වන්තුට්ඨිතා 

VI. භශත් ව ශ්බෝග වම්ඳත් අත්ඳත්  ර ගැනීභ. 
කීර්තිඵය ඳැතිඵරීභ. 
ඕනෑභ පිරිවක් භැදට නිර්බයල එෂඹීභට ශැකිවීභ. 
සිහිමුා ශ්නොවී  ලුරිය කිරීභ. 
භරණින් භතු සුගතිඵශ්යහි උඳත ැබීභ. 

VII. දානය / ප්රියලචනය / වභානාත්භතාලය / අර්ථචර්යාල. 

VIII. භශශ්ණනි, භභ ශ්ච්තනාල භ  ර්භය යැයි ලදාරමි. 

IX. විාා භශනුලර කඨාගාර ශ්ශ්නහි. 
භකු ඳර්ලතශ්යහි. 
 

X. බුදුගුණ අං ාරය. 
වීදාගභ මභශ්ත්රේය හිමි. 
         (2 X 10) = 20 

02. 
I. යශළු - මිත්ර වඵතා 

අඹු - වැමි වඵතා 

II. 10 ශ්රේණිය ශ්ඳෂශ්ඳොත පිටු අං  53-54 ඵන්න. 

III. ඒ ඒ වභාජ  ණ්ඩායම්ලලින් ඔවුශ්නොවුන්ට ඉටුවිය යුතු යුතු ම් භැනවින් ඉටු කිරීභ. පිළිතුර අනුල   

       කුණු ඵා ශ්දන්න. 

03.  

I. සු රානි අවාධුනි 
               අත්තශ්නෝ අහිතානි ච 
               යං ශ්ේ හිතංච වාධුංච 
               තං ශ්ේ ඳරභදුක් රං 

II. තභාට අහිත ව අයශඳත් ශ්ද් කිරීභ ඉතා ඳශසු ය. යම් ශ්දයක් තභාට ලැඩදාය  ද යශඳත පිණිව  
               ශ්ශෝ ඳලතී ද එලැනි ශ්ද් කිරීභ ඉතා අඳශසු ය. 

III. අදා ගාථා ඇසුරින් පිළිතුරු වඳයා ඇත්නම් නියමිත කුණු ප්රදානය  රන්න. 

ඳෂාත් අධයාඳන ශ්දඳාර්තශ්ම්න්තුල - උතුරුභැද ඳෂාත 

අලවාන ලාර ඳරීක්ණය - 2019 

බුද්ධ ධර්භය                                  

                                          පිළිතුරු ඳත්රය - II ශ් ොටව 



04. 

I.   ජන   ර්භය. 
උඳවථ්ම්බ   ර්භය. 
උඳපී   ර්භය. 
උඳඝාත   ර්භය. 

II.  අඩු ආයු ඇතිඵ 
දීර්ඝායු ඇතිඵ 
ශ්ඵොශ්ශෝ ආඵාධ ඇතිඵ 
අල්ඳ ආඵාධ ඇතිඵ ( 11 බුද්ධ ධර්භය ශ්ඳෂශ්ඳොත 81 පිටුල ) 

III. ත්රිවිධ අකුව ල  මුල්  රශ්ගන රියා කිරීභ තුළින් තභාටත්,වභාජයටත් අයශඳතක් සිදු ශ්ේ. ත්රිවිධ 
කුව ල  මුල්  රශ්ගන රියා කිරීභ තුළින් තභාටත්,වභාජයටත් යශඳතක් සිදු ශ්ේ. ශ්භභ  රුණු 
ඇසුරින් පිළිතුර වඳයා ඇත්නම් අදා කුණු ප්රදානය  රන්න. 

05. 
I. සිඛල ශා සිඛලෂවිනිව 

II. ශ්දලන ධර්භකීර්තිඵ නාහිමියන් 
ශ්තොටගමුශ්ේ ශ්රී රාල  හිමි 
විදයා චරලර්ථී ඳරාරභ ඳණ්ිතත හිමි 

III. අනුරාධපුර යුගශ්  සිට භශනුලර යුගය දක්ලා සියලු භ වාහිතය යුගල රචනා වී ඇතිඵ ්රන්ථ ( 
ගදය,ඳදය) ලට ඳාද  වී ඇත්ශ්ත් බුදුගුණ ශා බුද්ධ චරිතය යි.(අටුලා ්රන්ථ, 
 ේසිළුමිණ,අභාලතුර,බුත්වරණ,මුලශ්දේදාලත ,වවාලත,වද්ධර්භරත්නාලලිය,ජාත  ශ්ඳොත, වංශ්ද් 
 ාේය…) ආදිය ඇසුරින් පිළිතුර ව ව ්වී ඇත්නම් අදා කුණු ඵා ශ්දන්න. 

 
 06. 

I. අනය තීර්ථ යින් වසුන් ගත වීභ. 
ශ්ඳොශ්ශොය  ර්භ, විනය  ර්භ සිදු ශ්නො කිරීභ ශා ාවනි  තත්ත්ලය අවුල් වශගත වීභ. 
අව්ථාලර ශ්ද්ඳාන තත්ත්ලයන්. 

II. ඳැෂලුප් නුලර  අශ්ෝ ාරාභය (ඳාටලීපුත්ර) 
දශවක් (1000) රශතන් ලශන්ශ්වේා. 
ධර්භාශ්ෝ  රජතුභා. 
 

III. ශ්භශ්තක් භධය ශ්ද්යට ඳභණක් සීභා ව බුදු දශභ ඉන් පිටත (නල රට) ප්රශ්ද්ලට ලයාප්ත වීභ. 
ත්රිපිට ය වම්පර්ණ වීභ. 
අධර්භලාදීන් වසුශ්නන් ඵැශැර කිරීභ. 
ශ්ඳොශ්ශොය  ර්භ ශා විනය  ර්භ නැලත ඇතිඵ කිරීභ. 
ධර්භ-විනය සුරක්ෂිතතාලයට නල ලැඩපිළිශ්ලෂක් ශ්යදීභ. 
රාජය අනු්රශය ඵා දීභ. 
 

07. 
I.    ශ්ර්රු ාශ්න් චන්ද විභ නාහිමි. 

ඵව්නාහිර ශ්ර්රු ාන ගභ 
පියා ශ්දොන් ඵව්තිඵයන් ද ඳවුලිව් ගුණලර්ධන 
භල මුණසිංශශ්ග් ශ්ඳොිතශ්නෝනා 
උඳත 1897 ජලි 19 
ගිහි නභ රශ්ඵල් ගුණලර්ධන 
ල ලි  අධයාඳනය වීදියශ්ගොඩ ඳාව 
1906 ජනලාරි 08 ඳැවිදි වීභ. 
ශ්ර්රු ාශ්න් චන්දවිභ නාහිමි නමින් ඳැවිදි වීභ. 
1917 ඔක්ශ්තොම්ඵර් 26 උඳවම්ඳදා වීභ. 
ශ්ඳොශ්ශොය දිනය, ධර්භ විනි්චය, ශ්ඵෞද්ධයාශ්ග් අත්ශ්ඳොත,ඳාරමිතා ප්ර රණය,අභිධර්භ භාර්ගය 
ලැනි ්රන්ථ රචනා කිරීභ. 



වම්භාන ඳණ්ිතත/අභිධර්භය පිළිඵ භශාචාර්ය උඳාධිය/වාහිතය චරලර්ථී/ ප්රලචන විාරද වම්භාන. 
1997 ජලි 04 දින අඳලත් වී ලදාෂ ශ. 
 
 

II. බුද්ධ ප්රතිඵභා. 
 හිටි/හිදි/වැතශ්ඳන ශ්ශලත් ඔත් පිළිභ. 
  ළු ගල්/ඵදාභ/ශ්ෝශ/කිරිගරුඬ/ඇත්දත්/ලී භාධය උඳශ්යෝගි  ර ගැනීභ. 
 විවිධ මු්ාලලින් පිළිභ ශ්නෂා ඇත. 
 විවිධ මු්ාලලින් පිළිභ ශ්නෂා ඇත.(ධයාන/අබය/විතර් /ධර්භචර/භූවමි වඳ්ර්/ලරද ආදී මු්ා) 
 අවු න පිළිභය/වභාධි පිළිභය/ශ්තොළුවි පිළිභය/ශ්ඳොශ්ෂොන්නරු ගල් විශාරය පිළිභය) 
 

III. ඳටිච්ච වමුප්ඳාදය 
බුදුදශශ්ම් ල ලි  ඉගැන්වීභකි. 
ශ්භය අනුශ්ෝභ ශා ඳටිශ්ෝභ ශ්ව ශ්දයා ාර ශ්ේ. 
අනුශ්ෝභ/ඳටිච්ච වමුප්ඳාදය (වවර ගභන ඇතිඵ විභ/අවිජ්ජා ඳච්චයා වංඛාරා) 
ඳටිශ්ෝභ ඳටිච්ච වමුප්ඳාදය (වවර ගභන නැතිඵ විභ/අවිජ්ජා නිශ්රෝධා වංඛාර නිශ්රෝශ්ධෝ.) 
ඉභවම්ිං වතිඵ ඉදං ශ්ශෝතිඵ... ල  ඳාඨය ඇතුෂත් ල පිළිතුර වඳයා ඇත්නම් කුණු ඵා ශ්දන්න. 
 

IV. දව රාජ ධර්භය 
දව රාජ ධර්භ  කීඳයක් නම්  ර (03ක් ලත්) ශඳුන්ලා දී ඇත්නම් නියමිත කුණු ඵා ශ්දන්න. 
(බුද්ධ ධර්භය ශ්ඳෂශ්ඳොත පිටු අං  156-158 ඵන්න.) 
 

           
 
 

 
   

 
 

 
 
 

 
    

  
      

                                                                                                                                
               

 

 
 

  
 

 


