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SAMĀDHI	DHAMMA	SCHOOL	
OTTAWA	THERAVĀDA	BUDDHIST	VIHĀRA		

OTTAWA,	CANADA	
	

Buddhism	and	Sinhala	Examination	2018	
	
Grade	:	Senior		 	 	 	 	 Date	:	June	03,	2018	
	 	 	 	 	 	 	 	 Time	:		1	hour	

	
You	must	answer	only	five	(5)	questions.	

Select	five	questions	that	cover	section	1	and	section	2.		
Each	carries	20	marks.	

	
	
	

SECTION	1	
	
	

	
1) Name and explain four of the nine great virtues of the Buddha.	

	
2) Name and explain four of the six great virtues of the dhamma. 	

	
3) Name and explain four of the nine great virtues of the sangha. 	
	

4) Name and explain six of the thirty eight blessings from the 
Mahāmangala Sutta. 	

	
5) Explain the significance of apology and forgiveness from the Buddhist 

point of view.     
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SECTION	2	

 
6) සිංහල භාෂාෙවන් ලියන්න 

Translate into Sinhala 
 
Respect our Parents and Elders 
 
We must always respect our mother and father 
When they grow old 
When they fall sick 
Look after them with compassion 
and loving-kindness 
Make them comfortable.  

 
 

7) පහත ඇති වචනවලට විරුද්ධ වචන ලියන්න 
Give the opposite words 

 
1. උඩ- 
2. උතුර- 
3. ෙහොඳ- 
4. ගැහැනු ළමයා- 
5. ජලය- 
 
 
 

8) ෙම්වාට උත්තර ලියන්න 
Answer these questions 
 
1. මෙග් නම ලියන්න 
2. මෙග් වයස ලියන්න 
3. මා කියවීමට ඉතා කැමති ෙපොෙත් නම ලියන්න. 
4. මෙග් විෙනෝද අංශය කුමක්ද? (Hobby) 
5. මා කැමති පාෙට් නම ලියන්න. 
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9) හිස්තැන් පුරවන්න 

Fill in the blanks 
 
(දැ# කළ, බු()*, ව,*, -.ෙපාවලා) 
 
දසමාසයක්  ............................. මා හැදු අම්ෙම් 
ෙල් කිරිකර ෙපොවා මා………….. ……අම්ෙම් 
නිවෙසේ බුදුන් යැයි………………… පැවසූ අම්ෙම් 
ඔබ පායුග………………..  මා ආදර අම්ෙම් 
 
 
 
 

10) පහත සඳහන් කථාව කියවා අසා ඇති පශ්නවලට උත්තර ලියන්න 
Read the following story carefully and answer the questions below. 
 
ෙවද රජතුමා 
 
එක් කාලයක අෙප් රෙට් බුද්ධදාස නම් රෙජක් සිටියා. ඒ රජතුමා ෙවදකමට ඉතා 
දක්ෂයි. එතුමා මිනිසුන්ට පමණක් ෙනොව සතුන්ට පවා ෙවදකම් කළා. 
 
දිනක් රජතුමා ඇතා පිටින් ගමනක් යන අතර ඉතා ෙව්දනාෙවන් ෙපෙළන නයකු 
දැක්කා.රජතුමා නයාෙග් බෙඩ් ෙගඩියක් තිෙබන බව දැන ගත්තා.එතුමා නයාට 
ආදරෙයන් කතා කර උෙග් බෙඩ් ෙගඩිය තමාට සනීප කරන්න පුළුවන් බව කීවා. 
 
එවිට නයා හිස පමණක් තුඹස ඇතුළට දමා ෙගන නිෙසොල්මන්ව 
සිටියා.කරුණාවන්ත රජතුමා උෙග් බෙඩ් ෙගඩිය පළා ෙබෙහත් දමා ඌ සනීප 
කළා.  
 
පශ්න 
 
1.බුද්ධදාස රජතුමා ඉතා දක්ෂ වූෙය් කුමකටද? 
2.එතුමා ෙවදකම් කෙළේ කාටද? 
3.එතුමා අතර මගදී දැක්ෙක් කුමන සෙතක්ද? 
4.එතුමා නයාට කථාකර කිෙව් ෙමොෙනොවාද? 
5.නයාෙග් බෙඩ් තුබුෙන් කුමක්ද? 
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