
4 පාඩම - ආරාමයේ නිර්මාණය 

 නිපනතාල -  

 

 ඉයෙනුම් ඵ -  

 

 

 

1. ආරාභයේ ඳාඩභ යශොඳින් කියලා ඳශත දැක්යලන ප්රනන වශා පිළිතුරු 
ලියන්න. 

 

I. මුල් කායේ භික්ෂූන් ලශන්යවේා ලැඩ විසූ දුනකර වනථාන යදකක් වශන් 
කරන්න. 
..................................................................................................................... 
 

II. වරුවාර ගම්බිම්හි වමීඳයන්හි ආරාභ ඉදිවීභට යශේතුල කුභක් ද? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

III. ඳශත දැක්යලන ආරාභ අංග යදයකහි කාර්යබාරය යලන යලනභ දක්ලන්න. 
 

1. ඳැන් භඩිය - .......................................................................................... 
2. ඳා යදණි - .......................................................................................... 

 

IV. යඵෝ ගවක අත්තක් කැපීභට අලවර තිබූ අලවනථා තුන යභොනලා ද? 

1. ................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................ 

 

 

 

2. ආරාභයේ නිර්භාණය ඳාඩභ කියලා ඳශත දැක්යලන ප්රනන වශා පිළිතුරු 
ලියන්න. 
I. ංකායේ මුල්භ ආරාභය මුදී යභයවේ ශැඳින්විය. 

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

II. භික්ෂූන් ලශන්යවේ වශා භැටියයන් කරව යගයකි. 
..................................................................................................................... 

III. යකොෂ යවවිලි කෂ මුල් කාලීන භික්ෂු ආරාභ යම් නභ ැබීය. 
..................................................................................................................... 
 

පළාත් අධHdපන  යෙපාර්තයම්න්තුල සබරෙමුල - සති පාස 

විය - සංශ  

fY%Aණිය - 10 වැකසුභ - එන්.පී. යප්රේභතා යය. ගුරු උඳයේක (සංශ) යදහිඕවිට අධයාඳන කාඳය 

වතිය-  1 

සංශ බාාල ශා වාහිතයය 

 නියයත යල්ඛනය කියලා වංවනකෘතික උරුභය පිළිඵ අදශවන දක්ලයි. 
 

 වංවනකෘතිකාංග ලලින් ඉවනභතු ලන වාරධර්භ විවනතර 
කරයි. 

 වංවනකෘතික උරුභය රැක ගැනීයම් අලයතාල 
ඳැශැදිලි කරයි 

වංවනකෘතිය ශා වාරධර්භ ශඳුනා ගනියන් වශජීලනය ශා 

ජාතිකාභිභානය යගොඩනගා ගැනීභ වශා බාාල බාවිත කරයි. 



 

IV. ලයේට භළුලක් ඉදියකොට ඇති විා දාගැඵකි. 
..................................................................................................................... 

V. වෑයගයක් තිබූ ඵලට නටඹුන් ඇති කුඩා චෛතයයකි. 
..................................................................................................................... 
 

3. ‘අ’ තීරුයේ දැක්යලන ලෛනල අදශව යදන ඳද ‘ආ’ තීරුයලන් යතෝරා යා 
කරන්න. 

    ‘අ’         ‘ආ’ 

I. වෑ යගය       යේදි 

II. ඇත් ඳවුර      යඵෝධිඝර 

III. ලැලිභළුල       ඳාත්ථිඳාකාර 

IV. පිළිභයගය      නයේත ෛත්ර 

V. යවේවත       ලාලිකාංගන 

VI. යේදිකා භූය      ඳටිභාඝර 

VII. අඩි වකුණ      පුනපතන 

VIII. ඉශෂ යේවාල      යේතියඝර 

IX. උවනගල් භළුල      ඳාද පීඨිකා 

X. යඵෝ යගය      කුේඡයේදිකා 
 

 

 ඉයෙනුම් ඵ -  

 

 

 

 
1. වාහිතය වංග්රශයේ පිටු 11 සට 13 යතක් පිටු කියලා ඳශත දැක්යලන ප්රනන 

ලට පිළිතුරු ලියන්න. 
 

I. නුලර බිඳින්නට සත යයෝධයන්ට ඳවුර ෂඟටලත් යා යනොශැකි වයේ ඇයි? 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

II. නුලර අල්ා ගැනීභට  යක්ලේටාෛාරීන් විසන් යයද යයෝජනා පිළියලළින් 
ලියන්න. 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

සංශ වාහිතය වංග්රශය 

 නිර්දිනඨ වාහිතය ඛ්ඩඩය රව විඳියන් කියලයි. 
 

 දුරලයඵෝධ ලෛනල අර්ථය ලියයි. 
 

 අලවනථා ශා සේධි යඳන්ලා යදයි. 
 



III. ඳශත දැක්යලන ලෛන ල අර්ථය ශබ්ද යකෝය බාවිතයයන් යවොයා ලියන්න. 
1. අයරෝ ඳභබල - ................................................................................ 

2. අන්තරේටා  - ................................................................................ 
3. යකොටුයගලල්  - ................................................................................ 

4. ඇඹු ද්ඩඩ  - ................................................................................ 

5. කුරු බිලිය  - ................................................................................ 
 

2. යථිා රාජධානිය ඇල්ලීභට ඳැයණි වතුරන්යග අභිප්රාය බි ලැටීභ වශා 
භයශෞධ ඳඬිතුභා උඳරභීලලීල ්රියා කෂ ආකාරය නියයත යකොටසන් 
උදාශරණ තුනක්ලත් යදයන් ඳශදන්න. 

 
පිටු වැකසුභ - ඒ. වී. ෛයන්ද වියේකුභාර භයා 


