
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ප්රශ්න සියල්ලටමපිළිතුරුසපයන්න. 

 

 ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. 
 නිවැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න 

 

1/ ත්රාණ ගිවිසුලේ ජන්වන්දන්ාවට අදා  නීති නිලයෝග සදහන් ල ොත වන්ලන් 
1. ලලවී වයවස්ථාව              2. ගණන් කථාව             3. හිලතෝ ලද්ශය         4.  දිවිතීය නීති සංග්රහය 

 
2/  පූජක සේප්රදායට අයත් සිදිධීන් වන්ලන් 
       A - මැවීම පිළිබද   මු කථාව    B -  ඊසාක් පූජා කිරීම   C - ලන්ෝවා සමග ගිවිසුම   D - ආදේ ඒව  ා යට වැටීම 
         මින් නිවැරදී පිළිතුර වන්ලන් 

1. A හා D ය.             2.   B හා  Cය.             3.    A හා C ය.                4.  C හා D ය. 
 

3/ ශුද්ධ බයිබලලේ ග්රීක් බසින් ලියන් ලද පිට ත හදුන්වනු ලබන්ලන් 
1. ඇරමයික්      2. මැලසොලරටික්        3. ලප්රොලටේලටස්       4. ලසේු වාන්න්ත 

 
4/ සුළු දිවැසිවරු සදහන් නිවැරදි පිළිතුර වන්ලන් 

1. ආලමොස් / මීකා        2.  එලිෂා / මලාකි               3. ලහොසියා /මීකායා                    4. අභියා / ඔබදියා 
 

5/ “ මනුෂය ත්ත්රය, ලේ ල ොත අනුභව කර ලගොස් ඉශ්රාලයේ වංශයට  කථා කරන්න්ැ යි “ වදා  ලසේක. ලමය කා  
       විසින්  කා හට කියන් ලද්දක් ද  

1. ලදවියන් වහන්ලසේ විසින් ක්රිස්තුන් වහන්ලසේට       2. ලදවියන් වහන්ලසේ විසින් ලහොසියා දිවැසිවරයාට   
3. ලදවියන් වහන්ලසේ විසින් එසකිලයේ දිවැසිවරයාට    4. ක්රිස්තුන් වහන්ලසේ විසින් ලේදුරු තුමාට 
 

6/ ත්රාණ ගිවිසුලේ ලමෝලසස් තුමා ලමන් න්ව ගිවිසුලේ නීති දායකයාණන් ලේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්ලසේ බව ල න්වා   
    ලදන්  ශුභාරංචි කතුවරයා වන්ලන් 

1. ශුද්ධ වූ ලූක් තුමා         2. ශුද්ධ වූ මලතේ තුමා       3. ශුද්ධ වූ ලජොහන් තුමා       4. ශුද්ධ වූ මාක් තුමා 
 

 
7/ “නුඹ ලගයක් ලදොරක් න්ැති මිහිපිට ඉබාගාලත් යන් මිනිලසක් වන්ලන්හිය. “ ලමය කා විසින් කා හට කියන්  
      ලද්දක්ද  

1.  ලදවියන් වහන්ලසේ විසින් කායින්ට                        2. ලදවියන් වහන්ලසේ විසින් ආදේට   
   3.   ක්රිස්තුන්වහන්ලසේවිසින් න්ාස්තිකාර ත්ත්රයාට        4.  ක්රිස්තුන් වහන්ලසේ විසින් ධන්වත් තරුණයාට 
 
 හත ලතොරතුරු උ ලයෝගී කරලගන් 8,9 ප්රශ්න් වලට පිළිතුරු ස යන්න්. 
A -මම නුඹ මගින් විශාල ජාතියක් ඇති කරන්ලන්මි.                       B -  ආහාර සදහා මන්න්ා ලැබීම 
C-  ලන්ොදැලවන් කු   දුර තුළින්                                                D-  මාරා හි දී බීමට ජලය ලැබීම 
E -   මිසර වැසියන්ට වසංගත දහයක් එවීම 
 
8/ ඉශ්රාලයේ ජන්තාව නික්මයාම ගමන් තු  දිවය සංරක්ෂණය අත් දුු   අවස්ථා වන්ලන් 

1. A හා B ය.                       2.  B හා C  ය.        3. C හා E  ය.  4.  B හා D  ය. 
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9/  ලදවියන් වහන්ලසේ ලමොලසස් තුමාට දර්ශන්ය වූලේ  
1. A  ය                         2. B  ය.                3.  E    ය                    4.   C ය 

 
10/ ලදවියන් වහන්ලසේ ආබ්රහේ සමග  ඇති කර ගන්න්ා ලද ගිවිසුලේ බාහිර සලකුණ වූලේ 

1. ලද්දුන්න්                  2.  ලබෞතීසම්ය       3. චර්මලේදන්ය       4. සර් යා 
 

11/ “ ඔහු ස්වාමින් වහන්ලසේ අබිමුලව හි ලශ්රේෂ්ඨ වන්ලන්ය. ඔහු මිදි යුෂවත් මත් ැන්වත් ලන්ොලබොන්ලන්ය. මේකුස   
        සිට   ම ඔහු ශුද්ධාත්මයාණන්ලගන් පූර්ණ වන්ලන්ය. “ ලමම ප්රකාශලයන් කියලවන්ලන් කවුරුන් ගැන්ද  

1. ක්රිස්තුන් වහන්ලසේ ගැන් ය.                                         2. ස්න්ාවක ජුවාේ තුමා ගැන් ය.  
   3. ලයසායා දිවැසිවරයා ගැන් ය.                                             4. ශුද්ධ වූ  ාවුලු තුමා ගැන්ය. 
 
 12/ ලේසුස් වහන්ලසේ මුහුණ දුන් තුන් වන්  රීක්ෂාවට පිළිතුර වූලේ “ නුලේ ලදවි වන් ස්වාමින් වහන්ලසේ  රීක්ෂා  
       ලන්ොකරන්න්. කියා ලියා ඇත. “ යනුලවනි. එයින් ඔබට ලැලබන්  ි වුඩය වන්ලන් 

1. කීර්තිය  තා කටයුතු ලන්ොක  යුතුය.                      2. ලේසුස් වහන්ලසේව  රාජය ලන්ොක  හැකි බවය.  
2. අ වමවිතය ධන්යට බලයට ලබා ලන්ොදිය යුතුය.        4. තමන් සතු බලය සමාජ යහ ත සදහා ලයදිය යුතුය. 

 
13/  ලේසුස් වහන්ලසේලේ වචන් හා ක්රියාවන්ලේ හරය වූලේ 

1. ලද්ව කැමැත්තට න්තු වීමයි                                   2. ලද්ව රාජයය ලගොඩ න්ැගීමයි    
    3. ලද්ව  ාලන්යට න්තු වීමයි                                      4. ලද්ව රාජයලේ උදාවයි 
 
14/ “යලමක් වතුලරන් ද ආත්මයාණන්ලගන් ද නූ න්ලන්ොත් ඔහුට ස්වර්ග රාජයයට පිවිසිය ලන්ොහැකිය. “ ලමය කා  
       විසින්  කා හට කියන් ලද්දක් ද  

1. ක්රිස්තුන් වහන්ලසේ විසින් අල ෝස්තුලුවරුන්ට          2. ක්රිස්තුන් වහන්ලසේ විසින් නිකලද්මුස්ට  
3. ක්රිස්තුන් වහන්ලසේ විසින් ලජරුසලේ වැසියන්ට        4. ක්රිස්තුන් වහන්ලසේ විසින්  රිසිවරුන්ට 

 
15/ ප්රසාද ස්න්ා න්ය මාර්ගලයන් ඔබ ශුද්ධාත්මයාණන්ලේ මන්දීරයක් වූලයහි ය. බර තල  ා යක් කිරීලමන්  
       ඒ සා මහත් සේභාවනීය තැන්ැත්ලතකු ඔබලේ  හෘදලයන්   වා ලන්ොහරින්න්. ලමලසේ ප්රකාශ කල ේ 

1. ශුද්ධ වූ මැක්සිමිලියන් ලකෝේලබ් මුනිතුමා            2. ශුද්ධ වූ ජුලසේවාස් මුනිකුමා      
    3.    ශුද්ධ වූ මහා ලිලයෝ ශුද්ලධොතම පියතුමා               4. ශුද්ධ වූ ලදවන් ජුවාේ ශුද්ලධොතම පියතුමා 
 
 ප්රසාද නිධාන් ගැන් අවධාන්ය ලයොමු කරමින් 16- 20 දක්වා ප්රශ්න් වලට පිළිතුර ස යන්න් 

A -  ප්රසාද ස්න්ා න්ය       B -  අභිවෘද්ධි ආලේ ය              C -  සමගි සන්ධාන්ය      D -  ලරෝගීන්ලේ ආලේ ය                       
E  -  පූජකවරය                   F -  ආශීර්වාදකාර බන්ධන්ය      G  - දිවය සත්ප්රසාදය 
 

16/ සුවදාන්ලේ ප්රසාද නිධාන්ය  වනුලේ  
1. A  , B  හා    C   ය.            2.  B හා C ය.  3. D හා E ය.  4. C හා D ය. 

 
17/ ජන්තා ලසේවය සදහා සථ්ාපිත ක  ලද්ව ප්රසාද නිධාන් වන්ලන් 
      1. E හා Fය.                       2. A හා E ය.      3.B හා F ය.       4. B , E හා F ය. 
 
18/  රින්ත කිතුනුවකු හා ක්රිස්තුන් වහන්ලසේලේ සැබෑ සාක්ෂිකරුවකු ලලස වචන්ලයන් ක්රියාලවන් විශ්වාසය     
        ැතිරවීමට   ශක්තිය ලැලබන්ලන් කුමන් ලද්ව ප්රසාද නිධාන්ය තුළින් ද  

1. E ය.            2. F ය.     3. B ය.                         4.  C ය. 
 

19/ ආරේභක ලද්ව ප්රසාද නිධාන් වන්ලන් 
1. A හා B ය.           2. A , B හා G ය.   3. A , B හා C ය. 4. A , B හා E ය. 

 
20/ වමවිතලේ එක් වරක්  මණක් ලබා ගත හැකි ලද්ව ප්රසාද නිධාන් වන්ලන් 

1. A , B හා E ය                        2. A ,B හා F ය.                    3. B , E හා F ය.             4. A , B , E  හා F ය. 
 

21/ මින්  ශ්චාත්තා  ක්රියා වන්ලන් 
1. යාච්ාාව / දන්දීම                                2. දන් දීම /  ේලි යාම  

    3. නිරාහාරශීල ැකකීම/ගී ගැයීම                  4. යාච්ාාව /න්වකතා කියවීම 
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22/ ලත්වාචාරිවරුන්ලේ වගකීේ වන්ලන්  
          A - පිළිලවත් අනුව ප්රසාද ස්න්ා න්ය දාන්ය කිරීම     B -  අභිවෘද්ධි ආලේ ය දාන්ය කිරීම     
          C -  අවමංගලය පිළිලවත් සිදු කිරීම                            D -   දිවය සත්ප්රසාද ආශීර්වාදය දාන්ය කිරීම 
මින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර වන්ලන් 

1. A , B හා C ය.               2. A හා B ය.                3.   A ,C හා D ය.                      4.  C  හා D ය. 
 

23/    අත්තික්කා ලකො  , අතු ඇද සිටි මිනිසාට වස්ත්ර සාදා දීලමන් ල න්නුේ කරන්ලන් 
1. ලදවියන් වහන්ලසේලේ  ලප්රේමයයි                  2.  ලදවියන් වහන්ලසේලේ දයාවයි     

    3. ක්රිස්තුන් වහන්ලසේලේ ලප්රේමයයි         4. ලදවියන් වහන්ලසේලේ කරුණාව හා ැකකවරණයයි 
 
24/  ැවිදි වමවිතලේ ලක්ෂණ වන්ලන්  

1. ලසේවලේ වමවිතය / පූජක බඹසර                   2. කීකරුකම/යාච්ාාලේ වමවිතය     
2.  සාංඝික වමවිතය /ලසේවලේ වමවිතය                4. දිළිදුකම /සාංඝික වමවිතය 

 
25/ ල ොදු පූජකවරය තු  අ  ලැබූ ත්රිවිධ කැදවීේ වන්ලන් 

1. න්ායක/ පූජක / දිවැසි                                              2. දිවැසි /රදගුර / පූජක       
3. දිවැසි / පූජක /රාජකීය                                       4. දිවැසි /ලත්වාචාරී / රදගුරු 

 
26/ මරිය හමුදාව ආරේභ කරන් ලද්ලද් ; 

1. ශුද්ධ වූ ජුලසේවාස් මුනිතුමා                                      2.  ටැන්ක් ඩට් මහතා   
3.   ල ඩ්රික් ඕසන්ාේ තුමා                                                4.  අති උතුේ ලජෝශේ කාදින්ේ කාඩයින් හිමි ාණන් 
 

27/ දිවය  පූජා යාගය සිදු කිරීලේ ප්රධාන් අරමුණු වන්ලන් , 
    A - ලදවියන් වහන්ලසේට න්මස්කාර කිරීම                     B - ඉරුදින් ශුද්ධවත් ලලස ගත කිරීම 
    C  - ආත්මික හා ශාරීරික අවශයතා ඉේලා ගැනීම          D -   ා යන්ට වන්දි ලගවීම 
 මින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර වන්ලන් 

1. A   හා  B ය.               2.   A හා D ය.              3.  B ,C  හා D ය.              4.   C   හා  D ය. 
 

28/ ටැන්සිස් ලවනුවට තමා මරණයට  ත් කරන් ලලස න්ාසිවරුන්ලගන් ඉේලා සිටිලේ 
1. ශුද්ධ වූ අන්ලතෝනි තුමා                                2. ශුද්ධ වූ  ාවුලු තුමා   

  3. ශුද්ධ වූ ස්ලත් න් තුමා                                       4. ශුද්ධ වූ මැක්සිමිලියන් ලකෝේලබ් මුනිතුමා 
 
 
29/ ප්රථම වරට පූ  හා මිදි යුෂ ලගන් ලදවියන් වහන්ලසේට ඔේත් කල ේ   

1. ලමේකිසලදක් පූජක තුමා       2. න්ායක පූජකයන්   3.  සකරියස් පූජක තුමා     4. සාමුලවේ තුමා   
 

30/  “කිසියේ ලකලන්කු මුළු වමවිතය තු ම ලන්ොසලකා හැරිය ලදයක් ඔහුලේ මරණ ලමොලහොලත් දී ඉු  කර ගත  
 ලන්ොහැකිය.“  ලමය කාලේ අවසන් ඔවදන්ද  

1. මයිකේ රුද්රිගු පියතුමාලේ                             2. ශුද්ධ වූ ජුලසේවාස් මුනිතුමාලේ  
  3. ශුද්ධ වූ ලසබස්තියන් මුනිතුමාලේ                      4. ශුද්ධ වූ ලේදුරු තුමාලේ 
 
31/ ඒකත්වය යනුලවන් අදහස් කරන්ලන්  
     1 . ශුද්ධ වූ සභාලේ ූතත කාර්යලේ අන්න්යතාවයයි     2. ශුද්ධ වූ ත්රිත්වයට ඇති සේබන්ධතාවයයි   
     3.  ශුද්ධ වූ සභාලේ විශව්ීය බවයි                              4. ශුද්ධ වූ සභාලේ එකමුතු කමයි  
 
32/  සාවුේ තුමාට ප්රසාද ස්න්ා න්ය ලබා දුන්ලන් 

1. ආබ්රහේ තුමා            2. ශුද්ධ වූ  ලේදුරු තුමා        3.  ශුද්ධ වූ ජාලකොබ් තුමා      4. අන්නියස ්
 

33/ අල ෝස්තුලුවරුන් ලදොල ොස් ලදන්ා  අතරින්   මු ප්රාණ රිතයාගිවරයා වන්ලන් 
1. ශුද්ධ වූ මහ ජාලකොබ් තුමා     2.  ශුද්ධ වූ  ාවුලු තුමා     3.  ශුද්ධ වූ ස්ලත් න් තුමා     4. ශුද්ධ වූ ලේදුරු තුමා 

 
34/  “ල න්තලකොස්ත“ යන් වචන්ලේ අර්ථය වන්ලන්  
1. හැත්තෑව               2. හතලිහ          3.  ණහා         4. දහය 
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35/ ලේඛන් ගත වී න්ැති ලේසුස් වහන්ලසේ ක  කී ලද් ශුද්ධ වූ සභාව අ ට දාන්ය කරන්ලන් : 

1. න්ව ගිවිසුලේය      2. ද්විතීය සේමත ග්රන්ථ වලය   3. ශුභාරංචි ග්රන්ථවලය       4. වමවන් සභා සේප්රදාලේය 
 

36/  ශුද්ධ වූ  ාවුලු තුමා විසින් ම ලියන් ලද සංලද්ශ වන්ලන් ; 

A - ලරෝම               B -  තීතස්                        C - ගලාති                   D -  එපීස 
මින් වඩාත් නිවැරදි වන්ලන්   

1. A හා B ය.              2.  A  හා  C   ය                   3.  A , B හා C ය.             4.  B , C හා D ය. 
 

37/ ක්රි. ව. 80 – 96 අතර කාලය තු  ලරෝම අධිරාජයය යටලත් වූ දරුණු පීඩන් සමයක  දී කිතුනුවන් ෛධර්යවත්  
      කරනු   පිි ස ලියවී ඇති ල ොත වන්ලන් 

1. එළිදරේ ල ොත          2. 1 මකබි ල ොත        3. දානිලයේ ල ොත         4. එස්රා ල ොත 
 

38/ “ නුඹට සමාන් ලකලන්කු නුඹට   මුලවන් සිටිලේවත් නුඹට  සුව සිටින්ලන්වත් න්ැතිවන් ලලස තියුණු න්ැණ  
        නුවණ  නුඹට ලදමි .“     ලමය කා විසින් කා හට කියන් ලද්දක්ද     
 1. ලදවියන් වහන්ලසේ විසින් දාවිත් රජතුමාට              2. ක්රිස්තුන් වහන්ලසේ විසින් ලහලරෝද් රජතුමාට 
 3. ලදවියන් වහන්ලසේ විසින් ලමෝලසස් තුමාට           4. ලදවියන් වහන්ලසේ විසින් සලලමොන් රජතුමාට 
 
39/ අන්යජාතීන්ලේ  අල ෝස්තුලුවරයා යන් ලගෞරව න්ාමය ලැබුලන් 

1. ශුද්ධ වූ ලූක් තුමාට      2. ශුද්ධ වූ  ාවුලු තුමාට            
3. ශුද්ධ වූ ලේදුරු තුමාට    4. ශුද්ධ වූ ජුලසේවාස් මුනිතුමාට 

 
40/ ජුලදේවන් වසරක්  ාසා උත්සවාකාරලයන් සිදුක  මංගලයය වන්ලන්  

1.  ාස්කු මංගලයය             2. න්ත්තේ මංගලයය      3. කූඩාරේ මංගලයය      4. ල න්තලකොස්ත මංගලයය 
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   මුවන් ප්රශ්න්ය හා ලතෝරා ගත් තවත් ප්රශ්න් හතරක් ඇතුළුව ප්රශ්න්  හකට පිළිතුරු ස යන්න්. 
   මුවන් ප්රශ්න්යට ලකුණු 20 ක්ද ,ලතෝරා ගන්න්ා එක් ප්රශ්න්යකට ලකුණු 10 බැගින් ද හිමිලේ. 

01. 
   (1) සුවදාන්ලේ ප්රසාද නිධාන් ලදක න්ේ කරන්න්. 
   (2)  දවි පූජක ල ොලරොන්දු ලදක ලියන්න්. 
   (3) ශුද්ධ වූ සභාව විසින් ජන්වන්දන්ා වසලර් මන්ස්ථා න්ය සදහා ලවන් කර ඇති කාල  රිච්ලේද ලදක න්ේ     
         කරන්න්. 
   (4) කිතුනු විවාහලේ ලක්ෂණ ලදක න්ේ කරන්න්. 
   (5) මලතේ ශුභාරංචිය සදහා භාවිත වන් ලවන්ත් න්ේ ලදකක් ලියන්න්. 
   (6) ඉශ්රාලයේ දිවැසිවරුන් ලබලදන් ප්රධාන් ලකොටස් ලදක න්ේ කරන්න්. 
   (7) ශුද්ධ වූ  ාවුලු තුමා ලිපි ලිවීලේ  රමාර්ථ ලදක ලියන්න් 
   (8) ලේසුස් වහන්ලසේ අන්තිම රාත්රී ලභෝජන්ලේ දී ස්ථාපිත ක  ප්රසාද නිධාන් ලදක න්ේ කරන්න්. 
   (9) ඉශ්රාලයලලේ පූජා  ප්රධාන් ලකොටස් ලදකකි. එය න්ේ කරන්න් 
  (10) ශුද්ධ වූ බයිබලලේ සංලක්ත භාවිතලයන් ලියා ඇති කෘතීන් ලදක න්ේ කරන්න්. 
 
02 . (1) ගරු මයිකේ රුද්රිගු පියතුමා ලයොමු වූ ප්රධාන් ක්ලෂේත්ර ලදකක් ලියන්න් 
       (2) ගරු මයිකේ රුද්රිගු පියතුමා දිළිදු ජන්තාව මුේ කර ගනිමින් කරන් ලද වයා ාර හරහා ඉස්මතු වූ ප්රධාන් 
             කරුණු  තුන් ලියන්න්. 
       (3) ගරු මයිකේ රුද්රිගු පියතුමා ක  ලසේවය අද සමාජය තු  ක්රියාත්මක කිරීම සදහා ඔබලේ කිතුනු කැදවීමට  
              අනුව  සාක්ෂි දරණ ආකාරය කරුණු  හකින් විස්තර කරන්න්. 
03. (1) ලකෝට්ලට් රාජයය  ෘතුගීසි  ාලන්යට න්තු වීමත් සමග ලමරට ලසේවය සදහා  ැමිි   ැවිදි නිකායික ධර්මූතත  
           කණ්ඩාේ ලදකක් ලියන්න්. 
     (2) ලන්ලද්සීන් මුහුදුබඩ ප්රලද්ශ  ාලන්ය ක  අවධිලේ එම ප්රලද්ශවල වමවත් වූ කලතෝලිකයන්ට එේල වූ පීඩන්  
            තුන්ක්    ලියන්න්  
     (3) ශ්රී ලංකාව තු  විවිධ පීඩන් සමයන් හි දී කලතෝලික දහම ආරක්ෂා කර ගැනීමට ධර්ූතත වරුන්ලේ කැ වීම  
            ඉමහත් රුකුලක් විය. අද ඔබ කලතෝලික දහම ැකකගැනීමට ගන්න්ා ක්රියා මාර්ග 5 ක් ලියා විස්තර කරන්න්. 
 
04. (1) ශුද්ධ වූ බයිබලලේ උත් ත්ති ල ොතට අනුව ලද්ව දඩුවමට ලක් වූ ත්ද්ගලයින් ලදලදලන්ක් න්ේ කරන්න් 
      (2) ලදවියන් වහන්ලසේ ලන්ෝවා කැදවීමට ලහේතු වූ ප්රධාන් කරුූ  තුන් ලියා දක්වන්න්. 
      (3) ලන්ෝවා ලමන් වමවිතයක් ගත කිරීමට ඔලබ් වමවිතයට එකතු කර ගත යුතු ගුණාංග  හක් ලියා විස්තර කරන්න්. 
 
05. (1) කිතුනු විවාහලේ  රමාර්ථ ලදක ලියන්න්.  
      (2) “ විවාහය යනු ගිවිසුමකි“ ආශීර්වාදකාර බන්ධන්ය තු  විවාහක යුවල බැලදන් ල ොලරොන්දු තුන් ලියන්න් 
      (3) කලතෝලික විවාහ වමවිතය සාර්ථක කර ගැනීම සදහා අවශය කරුණු  හක් ලියා විස්තර කරන්න්. 
 
06. (1) ලද්ශක දිවැසිවරුන්ලේ වචන් හා ක්රියා පිළිබද ශුද්ධ ලියවිේලේ සදහන්ව ඇති ග්රන්ථ ලදක න්ේ කරන්න් 
      (2) ලජරමියා දිවැසිවරයා දිරිමත් කිරීම සදහා ලදවියන් වහන්ලසේ ප්රකාශ ක  වගන්ති තුන්ක් ලියන්න්. 
      (3) ලජරමියා දිවැසිවරයා ලමන් අ ලේ දුර්වලකේ තු  ලදවියන් වහන්ලසේ අ ට  වරා දී ඇති වගකීේ හා යුතුකේ  
            ඔබ මීසම ඉු  කිරීමට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග  හක් ලියා විස්තර කරන්න් 
07.  හත සදහන් මාතෘකා ලදකක් ලතෝරාලගන් ලකටි සටහන් ලියන්න්. (ලේලි 12ක්  මණ) 
    (1)  භාගය අට තුළින් ලද්ව රාජයලේ වටින්ාකේ                 (2) අති උතුේ ප්රැන්සිස් ශුද්ලධොත්තම පියතුමා 
    (3) ප්රඥා සාහිතයලේ අරමුණු හා එහි ආධයාත්මිකත්වය      (4)  ැවිදි දිවිලේ ලිතිහාසික  සුබිම 
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