පහත පාඩම් වලින් අසා ඇති පරශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න.( අභ්යාස පපාපේ ලියන්න.)

1. සිදුහත් කුමරු සතර පෙර නිමිති දුකීම.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

සිදුහේ කුමරු උයන් පෙළියට ගිපේ ෙවුරුන් සමඟද?
සිදුහේ කුමරු දුටු සතර පපර නිමිති පිළිවලින් ලියන්න.
සිදුහේ කුමරු උයන් පෙළියට පගාස් අතරමගදී හුරී මාලිගාවට පුමිණි දින පමානවාද?
එපස් ආපසු පුමිණි පුමිණීමට පේතු ලියන්න.
සිදුහේ කුමරු හතරවන දිනපේදී උයන් පෙළියට පගාස් සතුටු වීමට පේතුව කුමක්ද?
සිව්වුනි දිනපේ දී දුටු පුවිදි රුව පිළිබඳව ඡන්න සිදුහේ කුමරුට හඳුන්වා දුන් පසු සිදුහේ කුමරු
පුවසූ පේ ලියන්න.
7. පාඩපම් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.
2. කුමරු ගිහිපෙය හුර යයි.
1. උයන් සිරි නරඹමින් සිටි සිදුහේ කුමරුට පණිවුඩයක් රැපගන රජ මුදුපරන් පුමිණිපේ
ෙවුද? එම පණිවිඩය ලියන්න.
2. එම පුවත ඇසූ පසු සිදුහේ කුමරු පේ මුවින් පිටවූ වචනය ලියන්න.
3. මාලිගාවට පුමිපෙන සිදුහේ කුමරුපේ මුපවහි පරසන්න භ්ාවය දුටු ක්රසා පගෝතමිය ක්රවු නිබ්බුත
පද හා එහි පේරුම ලියන්න.
4. එදින රාතිිපේ නාටිොාංගනාපවෝ නුටුම නවතා නිදා ගුනීමට පේතුව ලියන්න.
5. ඡන්න ඇමුති සමඟ ෙන්ථෙ අසුපිටින් ගිහිපගය හුර යාම හදුන්වන නම ලියන්න.
6. පාඩපම් සඳහන් ක්රියාොරෙම් ලියන්න.

3. ෙුවිදි වූ ප ෝසතාප

ෝ සතය පසායා යති.

පාඩම ක්රයවා අසා ඇති පරශ්න වලට හරිනම් හරි ලකුණු ද වුරදි නම් වුරදි ලකුෙ ද පයාදන්න.

□
2. ෙන්ථෙ අසු සමග ඡන්න ඇමති ආපසු මාළිගයට පුමිණියහ.
□
3. සිදුහේ තාපසතුමා අනුපිය අඹ වනපයහි සතියක් ෙල් පගවීය.
□
4. සිදුහේ කුමරු ගිහිපගය හුරගිපේ ඇසල පපාපහාය දිනෙය.
□
5. සිදුහේ කුමරුට හමු වූ මුල්ම ගුරුවරයා උේදෙරාම පුේත ය.
□
6. සිදුහේ පබෝසතාෙන්ට හමුවූ ගුරුවරුන්පගන් දුනුම ලබාගුනීමට පබාපහෝ ෙලක් ගත විය. □
7. සිදුහේ පබෝසතාෙන්ට හමුවූ ගුරුවරුන් ගෙන හතරක්ර.
□
8. සිදුහේ කුමරු පෙස් වුටිය ෙපා දුමූපේ පනරන්ජනා ගඟ අසල දී ය.
□
9. සිදුහේ කුමරු යපසෝදරා පේවිය සමඟ ෙතා පනාෙර ගිහිපගය හුර ගිපේය.
□
10. සිදුහේ පබෝසේ තුමා සතයය පසායා මහේ පවපහසක් පගන තවුස්දම් පුරන්නට විය.
□
1. සිදුහේ කුමරු ඝටීොර නම් බරේමයා විසින් ලබාදුන් සිවුරු හුඳ පුවිදි පවස් ගේපේ ය.
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4. ප ෝසතාප

ෝ බුදු

වට ෙත්පවති.

1. ුදුරජාෙන් වහන්පස්පේ රැස් විහිපදන පින්ූරයක් අඳින්න.
2. පබෝසතාෙන් වහන්පස් තවුස්දම් පුරන සමපේ උන්වහන්පස් අසල සිටි තාපස වරුන්පේ නම්
ලියන්න.
3. තාපසවරුන් පබෝසතාෙන් වහන්පස්ට උදව් ක්රරීමට පේතුව කුමක්ද?
4. පිඬු සිඟා වුඩීම නතර ෙළ පබෝසතාෙන් දානය සපයා ගේපේ පෙපස්ද?
5. සිදුහේ පබෝසතාෙන්ට ක්රරිපිඩු දානය පූජා ෙපේ ෙවුරුන් විසින්ද?
6. ුදුරජාෙන් වහන්පස් උපදවාගේ තිිවිද්යා නම් ෙරන්න.
5. බුදු සමිඳුපේ පිහිට ලුබූ පූතිෙත්තතිස්ස
1.
2.
3.
4.

පතරිඳු.

පාඩපම් සඳහන් ෙවි පාඩම් ෙරන්න. ලියන්න.
අවසානපේ තිස්ස පතරුන් වහන්පස්ට සිදු වූ පදය පෙටිපයන් ලියන්න.
පාඩපම් සඳහන් ක්රියාොරෙම ෙරන්න.
පුහුණුවට ලබාදී ඇති පලෝවුඩ සඟරාපව් ෙවි පාඩම් ෙරන්න.

6. බුදුහාමුදුරුපවෝ කිසාපෙෝතමියට පිහිට පවති.
1. ක්රසා පගෝතමිය ුදුරජාෙන් වහන්පස් පවත පුමින ක්රයූ වගන්තිය ලියන්න.
2. ුදුරජාෙන් වහන්පස් ක්රසාපගෝතමියට ෙළ පේශනය ලියන්න.
3. පාඩපම් සඳහන් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.

7. ප ෝසත් දරුපවෝ.
1.
2.
3.
4.
5.

පන්සල්
පන්සල්
අම්මාට
පබෝසේ
පාඩපම්

8. යහගු
1.
2.
3.
4.

රැපගන යාමට අේතම්මා සූදානම් ෙපේ පමානවාද?
පගාස් මුලින්ම ඔවුන් ෙළ පේවල් තුනක් ලියන්න.
හා තාේතාට වඳින ගාථා ලියන්න.
දරුවන් තුළ තිබිය යුතු ගති ගුෙ හාමුදුරුපවෝ විස්තර ෙළ පේවල් ලියන්න.
ක්රියාොරෙම ෙරන්න

දම් වඩමු.

පපාඩි හාමුදුරුපවෝ රැපගන පුමිණි අේ පතිිො වල තිුණු පේවල් පමානවාද?
අප විසින් අනුගමනය ෙළ යුතු ආහාර පුරුදු හතරක් ලියන්න.
පබෞේධ දරුපවකුට උපන්දිනයට ෙළ හුක්රපව් පින්ෙම් තුනක් ලියන්න.
පාඩපම් පුවරුම ෙරන්න.

9. නීපරෝගීමත් පහට දවසක්.
1.
2.
3.
4.

උදෑසන ආහාර සඳහා අපට ගත හුක්ර පේවල් පමානවාද?
දිපනේ පාසල් පගාස් පුමිණි පසු ෙරන පේවල් පමානවාද?
දිපනේ දිවා ආහාර ගුනීපමන් පසු ෙරන්පන් පමානවා ද?
පාඩපම් සඳහන් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.
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10. මහා ෙරජාෙතී පෙෝතමී පතරණිය.
1. මහා පරජාපතී පගෝතමිය හුදින් වූ පවනේ නමක් ලියන්න.
2. මහා පරජාපතී පගෝතමිය පුවිදි වීමට පුමිණිපේ තවේ ොන්තාවන් කී පදපනක් සමඟ ද?
3. පාඩපම් සඳහන් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.

11. අෙර ශාවකයන් වහන්පස්ලා.
1.
2.
3.
4.
5.

අගර ශරාවෙයන් පදනමපේ නම් ලියන්න.
ඔවුන් පදපදනා පුවිදි විමට පපර නම් පමානවා ද?
අස්සජි හිමියන් හමුවූපේ ොට ද?
අස්සජි හිමියන් පේශනා ෙළ ගාථාව ලියන්න.
පාඩපම් ක්රියාොරෙම ලියන්න.

12. අපූරු මිතුදම.
1.
2.
3.
4.

පමම පාඩපම් සිටින මිතුරන් තිපදනා ෙවුද?
පමම පාඩපම් සදහන් ජාතෙ ෙතාපව් නම ලියන්න.
ඉබ්බබා ෙළ උදව්වට මුවා ෙළගුෙ සුලකූ ආොරය ලියන්න.
පාඩපම් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.

13. වුඩිහිටි උෙස්ථානය.
1.
2.
3.
4.
5.

වුඩිහිටියන්ට සුලකීපම් වුදගේෙම සඳහන් වන ජාතිෙ පදෙක් ලියන්න.
අම්මා අපට ෙරන උපොර පදෙක් ලියන්න.
තාේතා අපව පලාකුමහේ ක්රරීමට ෙරන පේවල් පමානවාද?
පදමාපියන්, වුඩිහිටියන් අපට ෙරන උපොරවලට විසින් ෙළ යුතු පදය කුමක්ද?
පාඩපම් ක්රියාොරෙපමහි සඳහන් ෙවි පාඩම් ෙරන්න.

14. ප ාදු
1.
2.
3.
4.
5.

ුති ගී.

පාඩපම් සදහන් ගීතය පාඩම් ෙරන්න.
ගීතපේ සඳහන් ආොරයට ුදුහාමුදුරුපවෝ දක්රන්නට අප යන්න එන්න ඇති පන්සල කුමක්ද?
ුදුහාමුදුරුපවෝ දුෙ බෙ ඇසූ නමුේ නිවන් දක්රන්නට මදි වුවා යුයි ක්රයන්පන් පමානවාද?
අප පින් පුරවා බලාපපාපරාේතු විය යුේපේ කුමක්ද?
පමම ගීතය ලියා ඇේපේ ෙවුරුන්ද?

15. අපි ෙරිසරය සුන්දර කරමු.
1.
2.
3.
4.
5.

පාඩපම් සඳහන් ආොරයට බිේති පුවේ පපතහි පළ ෙර තිබූ මාතෘො පමානවාද?
පාඩපම් සදහන් ආොරයට සේතුන්ට ආහාර දීමට සෙස් ෙළ යුතු පේ කුමක්ද?
අසරෙ පුේගලයන්ට ජලය ලබා ගුනීමට සෙස් ෙළ යුතු පේ කුමක්ද?
පරිසරය අලාංොර ක්රරීමට අපට ෙළ හුක්ර පේවල් ගුන ලියන්න.
පාඩපම් සඳහන් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.
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16. අෙ ොසපේ පිරිත් පිිංකම.
1.
2.
3.
4.
5.

අලාංොරවේ පිරිේ මණ්ඩපයක් අඳින්න.
පිරිේ මණ්ඩපය සෑදීමට ගන්නා පේවල් පමානවාද?
පිරිේ මණ්ඩපපේ තබා ඇති පම්සපේ තුබූ විපශ්ෂ පදය කුමක්ද?
පිරිේ පේශනයට ආරාධනා ෙරන්පන් පෙපස්ද?
පාඩපම් සදහන් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.

17. දන්පදමු පින් පුරමු.
1.
2.
3.
4.

ළමා නිවාසපේ ළමුන්ට දීමට හුක්ර පේවල් පමානවාද?
යසිරු පේ පන්තිපේ ළමයි ළමා නිවාසයට පගාස් ෙළ පේවල් පදෙක් ලියන්න.
යසිරු පේ තාේතා පම් පින්ෙම ගුන අසා ෙළ පයෝජනාව කුමක්ද?
පාඩපම් සඳහන් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.

18. පමත් හුගුපමන්
1.
2.
3.
4.
5.

සිත් පුරවමු.

ඇඳුම් පුළදුම් පිරිසුදු ෙර ගන්පන් පමානවා භ්ාවිත ක්රරීපමන් ද?
අපපේ සිත පිරිසිදු ෙර ගන්පන් කුමක් ක්රරීපමන්ද?
භ්ාවනාව ක්රරීමට සූදානම් වන ආොරය කුමක්ද?
පාඩපම් සඳහන් ආොරයට භ්ාවනාව ෙරන විට ෙරන පේ ක්රයා ලියන්න.
දිනපතා භ්ාවනා ක්රරීමට පුරුදු වන්න.

19. ශරමය දීම දානයක්.
1.
2.
3.
4.
5.

තිිවිධ පුනය ක්රියා නම් ෙරන්න.
ශරමදානය යනු කුමක්ද?
නිපුන් දහම් පාසපලන් පගාස් වුඩිහිටි නිවාසපේ ෙළ ශරමදානය පෙටිපයන් ලියන්න.
අපපේ පාසල් වේපේ ශරමදානයක් ක්රරීමට නම් අප ෙළයුතු පේවල් ලුයිස්තුවක් සෙස් ෙරන්න.
පාඩපම් ක්රියාොරෙම් ෙරන්න.

20. සිේ සුවඳ ෙතුරවමු.
1. පාඩපම් සදහන් ආොරයට පාසපල් සූදානම් ෙර තිබූ පපාපහාය වුඩසටහපන් සඳහන් පේවල්
තුනක් ලියන්න.
2. පවසක් සුරසිලි සඳහා භ්ාවිතා පනාෙළ යුතු පදයක් ගුරුතුමිය විසින් පපන්වා දුන්නාය එය
කුමක්ද?
3. සිල් ඉල්ීපම් වාෙය ලියන්න. පාඩම් ෙරන්න.
4. පාඩපම් සඳහන්වන ජාතෙ ෙතාව ලියන්න.
5. පාඩපම් ක්රියාොරෙම ෙරන්න.

❖ ඉහත පුවරුම් සිදුෙර පාසල පවේවන විට පාසලට රැපගන එන්න.
❖ පම් වසාංගත පරෝගය අවසන්වනතුරු නිවසට වී සිටින්න.
❖ දිනෙට පුය හතරක් පාඩම් වුඩ ෙරන්න.
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