
 

 

 

 

 

   -සියලුම ප්රහ  ල  ිළිතුරරු වෆයියය ුතුරිය 
   - අංක 1 සි  40 තෙක් ප්රහ  ලී (1) , (2), (3), (4)  ය  ිළිතුරරු ලලින් නිලෆරදි ශළ ඉෙළමත් ගෆෂතය  ිළිතුරර තෙෝරන් .  
   - ඔබ  වෆයතය  ිළිතුරරු යත්රතේ  කක් කක් ප්රහ ය වහශළ ී ඇි  කල අුරතරන් ඔබ තෙෝරළගත් ිළිතුරතරහි අංකය  වෆවතහ  කලය ුරෂ  
       (Х) කුණ තයොහන් . 
 
1. තේල අ ළලරණතේ  ලිඛිෙ මළශ්රය ලන්තන්  
  (1) පුරළණ ගිවිසුමය                 (2) ශුේධ බියබය              (3) ප්රඥළ වළහිෙයය                 (4) යං  පුවහෙකය 
 
2. පුරළණ ගිවිසුතේ දිලෆසිලර ග්රන්යයි 
   (1) හළනිතයල්                 (2) තප්රේම                 (3) විළය                    (4) සිරළක් 
 
3. බෆබිතෝනියළනු විප්රලළවතයන් යසු ජුහළ ජළි තේ  වමළජීය ශළ ආගමික ප්රි වහයළය ය ගෆ  කරුණු මලිකල  
    වහශන් ලන්තන් 
 A   - කවහරළ තයොෙ   B - කවහෙර් තයොෙ     C - තෙෝබිත් තයොෙ       D ත තශමියළ තයොෙ  

ඉශෙ ිළිතුරරු ලලින් නිලෆරදි ිළිතුරර ලන්තන් 

  (1) A ශළ Bය.          (2)   B ශළ Dය.         (3) A ශළ  Cය                 (4) A ශළ Dය 
 
4. “වහලළමින් ලශන්තවේතේ ල  ය වහශ  ම යලි ිය. තේ ල  ය  ේ ඔබ  “ තේ ළ කර  හ සුබ අවහ ය“ තමතවේ    

     ප්රකළ කර  ේතේ 

   (1) ශුේධ ව තේදුරු ුරමළ ය.  (2) ශුේධ ව තජොශන් ුරමළ ය.  (3) ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ ය.   (4) ශුේධ ව මතෙව් ුරමළ ය. 
 
5. ශුේධ ව බියබතේ  ඇි  ඉි ශළව තයොත් ගණ  ලන්තන් 
  (1)    5 ි.                (2)  16 ි.                      (3)    7 ි.                (4)    21 ි 
 
6. යශෙ  කරුණු ගෆ  අලධළ ය තයොමු කරන් .  

 ඔහු චිත්ර ිලල්ිළතයි.   

 ඔහු අතයොවහුරලුලරුන්තේ ක්රියළ තයොතත් කුරලරයළ ය. 

 කුරමළ ශුේධ වු යළවුලු ුරමළතේ තහල  ධර්මදූෙ  ළරිකළල  වේබන්ධ වී ඇෙ. 

ඉශෙ කරුණු ලලින් ියතල  පුේගයළ ලන්තන් 

(1) ශුේධ ව ජුලළේ ුරමළ ය.  (2) ශුේධ ව තේදුරු ුරමළ ය.  (3) ශුේධ ව ලක් ුරමළ ය.  (4) ශුේධ ව තජොශළන් මළක් ුරමළ ය. 

 
 7. අතයොවහුරලුලරුන්තේ ක්රියළ තයොෙ ර  ළ වී ඇි  කළ ලකලළනුල ලන්තන් 
 (1) ක්රි. ල. 90-100 අෙර     (2) ක්රි.ල. 85-95 අෙර       (3) ක්රි.ල. 70-100 අෙර    (4) ක්රි.ල. 80-90 අෙර 
 
8. යළවුලු ුරමළ විසින් ම ලියූ වංතේ ගණ  ලන්තන්  
(1) ශෙි                              (2) අ ි                               (3) විසි කකි                (4) හශ ුර ි 
 
9. තල ත් වංතේ ලලින් වංතේ ුර ක් ලියූ ිුර වමිදුන්තේ අතයෝවහුරලුලරයළ ලන්තන්  
(1) ශුේධ ව තජොශන් ුරමළ ය.    (2) ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ ය.  (3) ශුේධ ව ජළතකොබ් ුරමළ ය.  (4) ශුේධ ව තේදුරු ුරමළ ය. 
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10. “ි තයෝිළවහ“ ය   ළමතේ  අර්යය ලන්තන්  
   (1) “තහවියන් ලශන්තවේතේ දූෙයළ“     (2) ක්රිවහුරන් ලශන්තවේතේ මිත්රයළ “ 
   (3) “ක්රිවහුරන් ලශන්තවේතේ තවේලකයළ “    (4)  “තහවියන් ලශන්තවේතේ මිත්රයළ“ 
 
11. ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ සිරගෙල සිටි  වි  ලියූ ලිිළ ලන්තන් 
                     A -  තකොතොවහසි ලිිළය     B - ගළි  ලිිළය    C - ිළලිේිළ ලිිළය       D - කපීව ලිිළය 

මින් ලඩළත් නිලෆරදි  ලන්තන්   

(1) A  ශළ B   ය.              (2) C  ශළ D    ය.               (3) A  ශළ  C ය .            (4) B  ශළ   C. 

 
12. ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ විසින් ම ලිය  හ වංතේ ලන්තන් 

                    A -  ගළි  ලිිළය     B - තරෝම ලිිළය    C - කපීව ලිිළය       D - ිළලිේිළ ලිිළය 

 ඉශෙ ිළිතුරරු ලලින් ලඩළත් නිලෆරදි ිළිතුරර ලන්තන් 

  (1)  A ,B ශළ C ය.            (2) A , B  ශළ D ය.             (3) B , C  ශළ D ය.           (4) A , C  ශළ D ය. 
 
13. ශුේධ ව යළවුලු ුරමළතේ වංතේ තබතශෝ වි  ගනු බන්තන් 

    (1) යළවහකු කළතේ  දිලය පජළතව් ී                        (2)     ෙළරික කළතේ  දිලය  පජළතව් ී  
    (3)  ත්ෙල් කළතේ  දිලය පජළතව් ී                     (4)    ඉරු දි  දිලය පජළතව් තහල  ියවීතේ ී 
 
14. ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ ලිිළ ලියළ ඇත්තත්  
   (1) විවිධ වංඝ ල  ශළ පුේගියන්                             (2) ජ  ළයකියන්  ශළ දිලෆසිලරුන්         
   (3) ජුහළ ජළි කියන්  ශළ අ ය ජළි කියන්                    (4) අයකෆමියන්  ශළ යරිසිලරුන්  
 
15.  ල ගිවිසුතේ තල ත් ශසුන් වහශළ භළවිෙළ කර ඇි   මි 
   (1) ේවිතීය වංතේ              (2) විහල වංතේ                 (3)ආරඪ වංතේ       (4) දිලෆසි වංතේ 
 
16. කිතහරව් වළහිෙයතේ  ලර්ණ වංතක්ෙයි. 
     (1) සුදු                       (2) කශ                   (3) නිල්                 (4) හේ 
 
17. කිතහරව් වළහිෙයතේ  මකරළ ශළ මගගයළ මගින් වංතක්ෙලත් කරන්තන්, 
    (1) යක්යළ ශළ බෆ ළුලළ   (2) යක්යළ ශළ පීඩළකළරී බතව්ග    (3) මරණය ශළ වළගෙය    (4)  වළෙන් ශළ  පුර 
 
18. කිතහරව් තයොෙ ලියවුතන් කුම  අධිරළජයයළ  කළතේ  හ? 
    (1) නීතරෝ අධිරළජයයළතේ කළතේ                                       (2) තවේටිමවහ අධිරළජයයළතේ කළතේ     
    (3) තඩොමීෂියන්   අධිරළජයයළතේ කළතේ                             (4) තශතරෝේ අධිරළජයයළතේ  කළතේ  
 
19. කිතහරව් වළහිෙය තේ  7 වශ 12 වංඛ්යළ වංතක්ෙ ලලින් අහශවහ ලන්තන් 
     (1) යරිපර්ණත්ලය ශළ තේල ජ ෙළල   (2) ඉශ්රළතයය ශළ විහලය 
     (3) විහලය ශළ පර්ණත්ලය   (4) පර්ණත්ලයශළ ඉශ්රළතයය 
 
20. ලර්ෙමළ තේ  අයතේ දුක් විීම ඉලවළ හරළ ගෆනීම  ආරළධ ළ කර  කිතහරව් වළහිෙයතේ  කණයි 
   (1) ේවිත්ල ලළහය          (2) වමළජ ලළහය                (3) ුතගළන්ෙලළහය       (4) වංතක්ෙ භළවිෙය 
 
21. “මම නුතේ ඉල්ලීම කතව ඉටු කරමි. නුඹ  වමළ  තකත කු නුඹ  යෂමුල සිටිතේ ලත් නුඹ  යසුල 

සිටින්තන්ලත්  ෆි ල  තව ි ුතණු  ෆණ නුල  නුඹ  තහමි. “  තමය කළවිසින් ිය  ේහක් හ? 
  (1) තහවියන් ලශන්තවේ විසින් වතමොන් රජ ුරමළ                   (2) තහවියන් ලශන්තවේ විසින් හළවිත් රජුරමළ  
  (3) තහවියන් ලශන්තවේ විසින් තයවළයළ දිලෆසිලරයළ                 (4) තහවියන් ලශන්තවේ විසින්තමෝතවවහ ුරමළ  
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22. “තශොක්මළ“ ය  තශතෙව් ල  තේ  අර්යය ලන්තන්  
 (1) කදිත හළ ජීවිෙතේ  ප්රඥළලන්ෙල ජීලත් වීතේ ශෆියළලිය  (2) වළර්යකල ශළ ධර්මිහවල ජීලත් වීතේ ශෆියළලිය 
 (3) යවු ුරෂ ප්රඥළල ඇි ල ජීලත් වීතේ ශෆියළලිය  (4) කදිත හළ ජීවිෙතේ  ප්රහ  ල  මුහුණ ීතේ ශෆියළලිය 
 
23. A -   ෙළලලිය            B - ත තශමියළ        C - වීරළලලිය           D - ධර්මතේකයළ 
      ඉශෙ ග්රන්ය අෙරින් ප්රඥළ වළහිෙයය  අයත් ග්රන්ය ඇුරෂත් ිළිතුරර ලන්තන් 

  (1) A ශළ B ය                  (2) C ශළ  D  ය              (3) B ශළ D  ය                                      (4) A  ශළ  D   ය 
 
24. රළජය යළ ය ශළ අනිකුත් යරියළ  ක්තේත්රයන් ඉක්ක කරතග   තයෞල යන් පුහුණු ිරීම වහශළ පුරළණ   

      ගිවිසුතේ ලියළ ඇි  ග්රන්යය ලන්තන් 

  (1) හිතෙෝයතේය         (2)   ෙළලලිය        (3) වතමොන්තේ ප්රඥළල        (4) සිරළක් තශලත් උයතේකයළ 
 
25. ප්රඥළලන්ෙල ක ුතුර ිරීම යනු  
 (1) ශුේධ ව වභළතව් ය ත් අනුල ජීලත් වීමිය     (2) කදිත හළ ජීවිෙය ුරෂ යශයෙ යමණක්  තෙෝරළතග  ජීලත් වීමිය            
 (3) ශෆම වි ම තහවියන්  යළච්ඤළ කර ජීලත් වීමිය     (4) නිෙරම වෙය ප්රකළ කර ජීලත් වීමිය 
 
26. තේසුවහ ලශන්තවේතේ කරිළ  ෙෆබ කුරුසිය උසුළතග  යළම  වශය ලන්තන් 
    (1) සිතර්නිතේ  සීතමොන් ය      (2) අරිමි තේ  තජෝතවේ ය     (3)  තේදුරු ුරමළ ය   (4)  ජුලළේ ුරමළ ය 
 
27. තේසුවහ ලශන්තවේතේ උත්යළ තේ  ප්රයම වළක්ෂිකළරිය වතේ  
    (1)  මළර්ෙළ ය      (2)   කිතවතබත් ුරමිය ය    (3) මේහළ හී මරියළ ය   (4)  මරිය ුරමිය ය 
 
28. “මළතේ වහලළමිනී , මළතේ තහවියනී “ යලවමින් ෙම විහලළවය ප්රබ තව ප්රකළ කතෂේ 
  (1)  ශු. තේදුරු ුරමළ ය     (2)  ශුේධ ව තෙෝමවහ ුරමළ ය    (3) ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ ය   (4) ශුේධ ව ජළතකොබ් ුරමළ ය 
 
29. කේමළවුවහ බළ ගිය ශ්රළලකයන් තහතහ ළ ක්රිවහුරන් ලශන්තවේල ශදු ළ ගත්තත් 
(1)  උන්ලශන්තවේ සිදුකෂ ප්රළි ශළර්ය අලවහයළතව්             (2)   උන්ලශන්තවේ යළච්ඤළ කෂ අලවහයළතව් 
 (3) උන්ලශන්තවේ වමග කෙළ කරමින් ය  අලවහයළතව්    (4)   තරොටී ආශීර්ලළහකර කඩළ දුන් අලවහයළතව් 
 
30.තේසුවහ ලශන්තවේ යව් කමළ ිරීතේ බය අතයෝවහුරලුලරුන්  හළ ය කතෂේ 
(1)  යළවහකු ඉරුදි  ශලව ය                                  (2)   උන්ලශන්තවේ උත්යළ  ව අලවහයළතව් ය 
(3) තයන්ෙතකොවහෙ මංගයය දි ී ය                  (4)   අන්ි ම රළත්රී තභෝජ  අලවහයළතව් ය 
 
31. මුල් ිුරනු වභළතව් වශ ළධළර කකුර ිරීම වහශළ යත් කතෂේ 
  (1)  අතයෝවහුරලුලරුන් ය     (2)   තගෝයන් ය    (3) උයවහයළයකයන් ය     (4)  යරිසිලරුන් ය 
 
32. වන්ි යළතගෝ මුනිුරමළල හිව ගවළ මරළ හම  ේතේ  
(1)  වහතත්යන් ුරමළ ය     (2)   ිළළත් ආණ්ඩුකළරයළ ය        (3)  ළයක පජකයන්ය   (4)  තශතරෝේ (අග්රියළ 1) ය 
 
33. ශුේධ ව වභළතව්  උයන් දි ය තව වෆතකන්තන් 
    (1)  යළවහකු මංගයය දි ය       (2) තයන්ෙතකොවහෙ මංගයය දි ය 
    (3)   ත්ෙල් මංගයය දි ය       (4)  මශළ සිකුරළහළ දි ය 
 
34.තයන්ෙතකොවහෙ මංගයය  වශභළගි වීම වහශළ ජුතහව්ලරු ලන්හ ළ ගමන් ගිතේ  
   (1) තජරුවේ තේල මළිතගය      (2) තයොතරොන්දු තේය     (3) සී ිය කදු මුදු      (4)  මිවරය  
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35. යශෙ කරුණු ගෆ  අලධළ ය තයොමු කරන්  

- තයන්ෙතකොවහෙ දි  අ ය භළළ ලලින් කෙළ ිරීම 
- තේ තයන් යසු 3000 ක් තබෞතීවහමය ෆබීම 
- ඉෙළලි භ  ශමුහළතව් ෙළධියි තයකු ව තකොතරන්ලියවහ ශ  සුබ අවහ  තේ ළ ිරීම 
ඉශෙ කරුණු ලලින් ියතල  පුේගයළ ලන්තන්, 

(1) ශුේධ ව ජුලළේ ුරමළ ය     (2)  ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ ය  (3) ශුේධ ව තේදුරු ුරමළ ය  (4)  ශුේධ ව වහතත්යන් ුරමළ ය 
 
36. ශුේධ ව  යළවුලු ුරමළ උයෙ ෆබුතව්   
  (1) ගලීතේ  හි                     (2)  ෙළර්වවහ හි            (3)  තරෝමතය හි         (4)  අන්ි තයෝකතය හි 
 
37. වළවුල්   ප්රවළහ වහ ළය ය තහ  ේතේ 
  (1)  අ නියවහ ුරමළ ය         (2) ලක් ුරමළ  ය          (3) වහතත්යන් ුරමළ ය     (4)  ි තමෝි යවහ ුරමළ ය 
 
38. ක්රිවහුරන් ලශන්තවේතේ පු රළගම ය ිළිතබහ ගෆ ලු ල  ිළිතුරරු ීම  යළවුලු ුරමළ සිදු කතෂේ  කුමක්හ? 
   (1) යෂමු ධර්මදූෙ  ළරිකළල යළම                                 (2)  ලක් ුරමළ මගින් තේ ළ ිරීම      
   (3) ිුරනු වභළ වහයළිළෙ ිරීම                                    (4)  වංතේ ලියළ යෆවීම 
 
39. ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ ෙම ධර්මදූෙ ගමන් ුර ම ආරේභ කතෂේ 
  (1) තජරුවතම නි              (2)  හර්බතය නි                  (3) සිරියළතව් අන්ි තයෝකතය නි       (4)  කපීසිතය නි 
 
40.“අ ය ජළතීන්තේ අතයෝවහුරලුලරයළ “ ය  තගෞරල  ළමය ෆබතේ  
        (1) ශුේධ ව ජුතවේලළවහ මුනිුරමළ ය.                                (2)  ශුේධ ව තජොශන් මළක් ුරමළ ය.     
        (3) ශුේධ ව ලක්  ුරමළ ය.                                            (4)  ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ ය. 
                                                                                                                    (කුණු 1×40 = 40) 
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 යෂමුල   ප්රහ ය ශළ තෙෝරළගත් ෙලත් ප්රහ  ශෙරක් ඇුරළුල ප්රහ  යශක  ිළිතුරරු වයයන් . 
 යෂමුල  ප්රහ ය  කුණු 20 ක් හ , තෙෝරළ ගන් ළ කක් ප්රහ යක  කුණු 10 බෆගින් හ හිමි තව්.  

(1)  1/ ශුේධ ව බියබතේ  ප්රධළ  කර්ෙග ශළ උය කර්ෙග  ේ කරන්  
      2/ ශුේධළත්මයළණන් ලශන්තවේතගන් පර්ණ ව අතයෝවහුරලුලරු සුබ අවහ  තේ  ිරීම  ය න් ගත්  ගර තහක  
           ේ කරන්  
      3/ ශුේධ ව යළවුලු ුරමළතේ ලිිළ ලිවීතේ යරමළර්ය තහක ලියන්  
      4/ ශුේධ බියබතේ  වංතක්ෙ භළවිෙතයන් ලියළ ඇි  කගි  තහක  ේ කරන්  
      5/ අභිධළර්මික ප්රඥළල ඇුරෂත් කගි  තහකක්  ේ කරන්  
      6/ “මම අල්සළ වශ ඔතමගළය“ තමහි අර්යය ලියළ හක්ලන්  
      7/ ශුේධළත්මයළණන්තේ ආගම තයන් යසු ශ්රළලකයන් ුරෂ ඇි  ව තල වහකේ තහකක් ලියන්  
      8/ උයවහයළයකයන් ුරෂ ි බිය ුතුර ගුණළංග තහකක් ලියන්  
      9/ ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ  ධර්මදූෙ  ළරිකළලී මුහුණ දිම  සිදු ව අභිතයෝග 2 ක් ලියන්  
    10/ ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ තහල  ධර්ම දූෙ  ළරිකළල  වශභළගි කරලළ ගත් තහතහත කුතේ  ේ ලියන්  
                        (කුණු 2×10=20) 
(2) 1/ මුල් ිුරනු වභළතව් ක්ණ ශෙර ලියන්  
     2/ ලෆඩිහිටි ිුරනුතලකු තව අභිලගේධි ආතල්යතයන් ශුේධළත්ම බය ෆබ ඔබ යළව ුරෂ ආහර්මත් තව  
         ක ුතුර  කර  ආකළර 2 ක් ලියන්  
    3/ මුල් ිුරනු වභළතව් ක්ණ ඔබ මීවම ුරෂ ක්රියළත්මක ිරීම  ඔබ ගන් ළ ක්රියළමළර්ග 5 ක් ලියළ විවහෙර  
        කරන්                         (කුණු 2+3+5=10) 
 
(3) 1/ ශුේධ බියබතේ  ප්රධළ  තකො වහ තහක  ේ කරන්  
     2/ පුරළණ ගිවිසුතේ තයොත් ලර්  කරණය අනුල 2 ලංළලලිය , විළය    ,හළනිතයල් තයොත් අයත් තයොත් කළණ්ඩ  
         තල  තල ම ලියළ හක්ලන්  
     3/ ශුේධ ව බියබය ඔතබ් ජීවිෙය  ලෆහගත් ල  ආකළරය කරුණු යශින් ලියළ හක්ලන්  
                                                              (කුණු 2+3+5=10) 
(4)  1/ යළවහකු අභිරශව යනු කුමක්හ? 
      2/  තේසුවහ ලශන්තවේල ිළළත් ආණ්ඩුකළරයළ තලෙ රැතග  තගොවහ ඔවුහු උන්ලශන්තවේ   ෆගූ ත ෝහ ළ ුර     
           ලියන්  
      3/ තේසුවහ ලශන්තවේ කුරුවතේ  ඇණ ගෆස යසු ඔවුන් ලශන්තවේ “ිළයළණනී ඔවුන්  කමළ වුල මෆ ල . ඔවුන් කර    
          තහය ඔවුහු ත ොහනිි “ිය ලහළෂ තවේක. තමම ලගන්ි තයන් ඔතබ් ජීවිෙ  ගෙ ශෆි ආහර් 5 ක් ලියළ විවහෙර  
          කරන්  
             (කුණු 2+3+5=10) 
(5) 1/  කිතහරව් වළහිෙයතේ  වංතක්ෙ භළවිෙතේ  යරමළර්ය තහකක් ලියන්  
      2/  හළනිතයල් ග්රන්යය ලියවුණු කළය, ලිවීම  තශේුර ශළ කහි කර්ෙගත්ලය ආරඪ කර ඇත්තත් කළ හ යන්  ලියළ  
          හක්ලන්  
      3/ කිතහරව් වළහිෙයතේ  ක්ණ  ඔතබ් ජීවිෙය  ලෆහගත් ල  ආකළරය කරුණු 5 ින් ලියළ විවහෙර කරන්  
                                   (කුණු 

2+3+5=10) 
(6)   1/ ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ යෂමු ධර්මදූෙ  ළරිකළතව්ී වම  ගරයක ම තගොවහ සිදු කතෂේ කුමක්හ? 
       2/  ශුේධ ව යළවුලු ුරමළතේ ශසුන් ලර්  කරණතේ  තකො වහ ුර  ලියළ හක්ලන්  
       3/ ශුේධ ව යළවුලු ුරමළතේ ජීවිෙතයන් ඔතබ් ජීවිෙය  ගෙ ශෆි ආහර් 5ක් ලියළ විවහෙර කරන්  
                                  (කුණු 2+3+5=10) 
(7) යශෙ වහශන් මළෙගකළ ලලින් තහකක් තෙෝරළතග  තකටි ව ශන් ලියන්  ( තේිත 12ක් යමණ ) 
1/ අතයෝවහුරලුලරුන්තේ ක්රියළ තයොෙ                                               2/ තයන්ෙතකොවහෙ සිේධීය 
3/  ප්රඥළ වළහිෙය තේ  අරමුණු ශළ කහි ආධයළත්මිකත්ලය                   4/  ල අශව ශළ  ල තයොතෂොල 

               (කුණු 5+5=10) 

10 කතෙෝලික ධර්මය 2 02 
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වෆිය ුතුරිය:- 
    -සියලුම ප්රහ  ල  ිළිතුරරු වෆයියය ුතුරිය 
    - අංක 1 සි  40 තෙක් ප්රහ  ලී (1) , (2), (3), (4)  ය  ිළිතුරරු ලලින් නිලෆරදි ශළ ඉෙළමත් ගෆෂතය  ිළිතුරර තෙෝරන් .  
    - ඔබ  වෆයතය  ිළිතුරරු යත්රතේ  කක් කක් ප්රහ ය වහශළ ී ඇි  කල අුරතරන් ඔබ තෙෝරළගත් ිළිතුරතරහි අංකය  වෆවතහ  කලය ුරෂ  
     (Х) කුණ තයොහන් . 
 
1. තේල අ ළලරණතේ  ප්රධළ  මළශ්ර  තහක ලන්තන්  
    (1) පුරළණ ගිවිසුම/ ල ගිවිසුම                                        (2) ඉි ශළව තයොත්/නීි  තයොත්     
    (3) ශුේධ ව බියබය / ජීල  වභළ වේප්රහළය                     (4) දිලෆසි ග්රන්ය / කිතහරව් වළහිෙයය 
 
2. පුරළණ ගිවිසුතේ තයොත් ලර්  කරණය අනුල ධර්මතේකයළ තයොෙ අයත් තයොත්  කළණ්ඩය ලන්තන් 
   (1)  ඉි ශළව තයොත්       (2) කිතහරව් වළහිෙයය       (3) නීි  තයොත්       (4) ප්රඥළ වළහිෙයය 
 
3. ඉශ්රළතයල් ජ ෙළලතේ කළන්ෙළර ගම  ගෆ  විවහෙර කර  පුරළණ ගිවිසුතේ තයොෙ කුමක්හ? 
    (1)  උත්යත්ි  තයොෙ          (2) ගණන් කෙළල         (3) නික්මයළම         (4) තවී ලයලවහයළල 
 
4. පජක වේප්රහළය  අයත් සිේධි තව ගෆත න්තන් 
    A - ඊවළක් පජළ ිරීම    B - මෆවීම ිළිතබහ යෂමු කෙළල    C - කළියන් ශළ ආතබල්   D- ත ෝලළ වමග ගිවිසුම 
      ඉශෙ ිළිතුරරු ලලින් නිලෆරදි ිළිතුරර ලන්තන් 
   (1)  B  ශළ D ය.                       (2) C  ශළ D ය.                 (3) A  ශළ   B ය.                (4) B    ශළ  C ය. 
 
5. තහවියන් ලශන්තවේ වමග කෂ ගිවිසුම  විහලළවලන්ෙල ජීලත් තලමින් කකම තහවියන් ලශන්තවේ  යමණක් ලන්හ ළ  

    කෂ ුතුර බල  උයතහවහ තහ  වේප්රහළය කුමක්හ? 

(1)  යළතව් වේප්රහළය (J )   (2) ේවිතීය නීි  වේප්රහළය (D)     (3) කතොහිේ වේප්රහළය (E)     (4) පජක වේප්රහළය (P) 
 
6. තහවියන් ලශන්තවේතේ මිුරතරකු වීම  ඔබ  කෂ ශෆි කළර්යයක් ලන්තන්   
  (1)   විත ෝහ  ළරිකළ ල  වශභළගි වීම 
  (2)   තේසුවහ ලශන්තවේතේ ශුභළරංචිය අන්  අය තලෙ තග  යළම  උත්වශ ිරීම              
  (3)   මිුරරන්තේ උයන්දි  වළහයන්  වශභළ   වීම 
  (4)   උයකළරක යන්ි  ල  වශභළගි වීම 
 
7. ග්රීසිතේ  “අක්කළයළ“  ේ වහයළ තේ  ක්රි.ල. 80-90  අෙර  කළය ුරෂ ර  ළ වී ඇි  ග්රන්යය කුමක්හ? 
    (1)  ශුේධ ව ලක් ශුභළරංචිය                 (2) අතයෝවහුරලුලරුන්තේ ක්රියළ තයොෙ 
    (3)  ශුේධ ව තජොශන් ශුභළංරචිය           (4) කිතහරව් තයොෙ 
 
8. ශුේධ ව බියබතේ  ග්රීක බසින් ලිය  හ ිළ යෙ ශදුන්ලනු බන්තන් 
   (1)  ඇරමියක්          (2) තශතෙව්              (3) මෆතවොතරටික්            (4) තවේටුලළජින්ෙ 
 
9. ජුතහව්ලරුන් ශළ කතෙෝලික ත ොල  ක්රිවහුර භක්ි කයන් පුරළණ ගිවිසුතේ වේමෙ ග්රන්ය තව ිළිතගනු බන්තන් 
   (1)  තයොත් 39 ි          (2) තයොත් 46 ි              (3) තයොත් 27 ි           (4) තයොත් 66 ි 
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10. පුරළණ ගිවිසුම  අයත් ේවිතීය වේමෙ ග්රන්ය ලන්තන් 
  (1) තෙෝබිත් / බළරුක්  /  ෙළලලිය                                 (2)  ජුදිත් / වීරළලලිය / තජෝබ්   
  (3) බළරුක් / ජුදිත් / උයතේකයළ                                 (4)   1 මකබිලරු / ත තශමියළ / කවහරළ 
 
11. ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ සිරගෙල සිටි  වි  ක්රිවහුර භක්ි කියන්තේ  විහලළවතේ  වහර ර ල සිටි  තව හන්ලළ යෆව ලිිළය  
      ලන්තන්  
   (1)  තකොතොවහසි ලිිළය            (2) 1 තකොතරන්ි  ලිිළය        (3) තරෝම ලිිළය            (4) ිළලිේිළ ලිිළය 
 
12.  ල ගිවිසුතේ  කතෙෝලික වංතේ  වංඛ්යළල ලන්තන් 
   (1)  අ ි                   (2)  හශුර ි                   (3) ශෙරි              (4) යශි 
  
13. තේක දිලෆසිලරුන්තේ ක්ණ ලන්තන් 
                      A - ධයළ ය  වම ලෆීම                                   B - තේල ල  ය ප්රකළ ිරීම    

                      C - අ ළගෙය ගෆ  කීම                                   D - කණ්ඩළයේ ලතයන් තමතශලතරහි තයීම   

      ඉශෙ ිළිතුරරු ලලින් නිලෆරදි ිළිතුරර ලන්තන් 

     (1)  Aශළ D ය.            (2)  A , B  ශළ  C ය.            (3) B , C ශළ D ය.          (4)  B ශළ C ය. 

 
14. දිලෆසිලරුන් ග්රීක භළළතලන් “තප්රොතසත්වහ “ ය   මින් ශෆදින්වු අෙර කහි අර්යය වතේ  

  (1)  “ තකත කු තලනුතලන් තයනී සිටින් ළ “ යන් ිය     (2)  “ තකත කු තලනුතලන් කෙළ කරන් ළ“ යන් ිය 
  (3)  “තකත කු තලනුතලන් මෆදිශත් ලන් ළ යන් ිය         (4) “ තකත කු තලනුතලන් දිවි පුහන් ළ“ යන් ිය 
 
15. බෆබිතෝනියළනු විප්රලළවගෙ ජ ෙළල ුරෂ  ල බළතයොතරොත්ුර ඇි  කෂ දිලෆසිලරයළ ලන්තන්  
  (1)  තයවළයළ දිලෆසිලරයළ ය  (2) තජරමියළ දිලෆසිලරයළ ය  (3)කවිතයල් දිලෆසිලරයළ ය   (4) ළෙළන් දිලෆසිලරයළ ය. 
 
16. කිතහරව් වළහිෙයතේ  ක  සුදු ශළ රුර ලර්ණ වංතක්ෙ ලලින් අහශවහ කරන්තන්  
     (1)  වළගෙය ශළ මරණය                       (2) ජයග්රශණය ශළ යරිපර්ණත්ලය   
     (3)  විහලය ශළ පර්ණත්ලය                    (4) ජයග්රශණය ශළ ුතේධය , තල් ලෆගිරීම 
 
17.  ල ගිවිසුතේ වංතක්ෙ භළවිෙතයන් ලියළ ඇි  ග්රන්යය කුමක් හ? 
     (1)  ගණන් කෙළල          (2) හිතෙෝයතේය          (3) ධර්මතේකයළ           (4) හළනිතයල් තයොෙ 
 
18. යශෙ  සිදුවීේ තකතරහි අලධළ ය තයොමු කරන්  
                        A - තේසුවහ ලශන්තවේ තහවියන් ලශන්තවේතේ පුත්රයළණන් බල  

                        B - තේසුවහ ලශන්තවේ වමළජතේ  අවරණ වලන් තලනුතලන් ක ුතුර කෂ බල 

                        C -  ල ගිවිසුතේ නීි  හළයකයළණන් ක්රිවහුරන් ලශන්තවේ බල  

                        D – උන්ලශන්තවේ අහශළ ගෆනීතමන් වහළෙ  ජීවිෙය ෆතබ  බල 

 ඉශෙ වහශන් කරුණු අෙරින් තජොශන් ශුභළරංචිය  අහළෂ කරුණු හෆක්තල  ිළිතුරර කුමක්හ? 

(1) A ,B ශළ C ය           (2)  C , D  ශළ  E ය         (3)  A ශළ D ය.        (4) B , D ශළ E ය 
 
19. තේසුවහ ලශන්තවේතේ ලංළලලිතයන් ශුභළරංචිය ආරේභ කර  ශුභළරංචි කුරලරයළ කවුහ?  

(1)  ශුේධ ව මළක් ුරමළ ය         (2) ශුේධ ව මතෙව් ුරමළ ය     (3) ශුේධ ව ලක් ුරමළ ය     (4) ශුේධ ව ජුලළේ ුරමළ ය 
 
20.ශුේධ ව මළක් ුරමළතේ ශුභළරංචිය ලියවුණු කළය ශළ වහයළ ය ලන්තන් 
  (1)  ක්රි.ල. 64-66 /තරෝමතේ                         (2) ක්රි.ල. 80-85/සිරියළතව් අන්ි තයෝකතේ         
  (3) ක්රි.ල. 80-90 / සිරියළ යවහතී තේ          (4) ක්රි.ල. 90-100 /කපීසිතේ  
 
21.මෆවීතේ කෙළ පුලත් තහක අන්ෙර්ගෙ ලන්තන්  
(1)  නික්මයළම තයොතත් ය.      (2) උත්යත්ි  තයොතත් ය     (3) තවී ලයලවහයළතව් ය  (4) ගණන් කෙළතව් ය 
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22. යෂමු මෆවීතේ කෙළල ුරෂ ශත්ල  දි  “ තහවියන් ලශන්තවේ නිලළඩු ගත් තවේක. “ යනුතලන් බියබලීය කුරලරයළ  

      අහශවහ කරන්තන් කුමක්හ? මින් ලඩළත් නිලෆරදි ිළිතුරර ලන්තන් 

    (1)  වබත් දි  විතව්කල සිටිය ුතුර බල ඉවහමුර ිරීමිය                 
    (2)  ඉරුදි  හශේ යළව  යළ ුතුර බල ඉවහමුර ිරීමිය 
    (3)  තහවියන් ලශන්තවේ වබත් දි  නිලළඩු ගත් බල ඉවහමුර ිරීමිය         
    (4)  වබත් දි තේ  ලෆහගත් බල ඉවහමුර ිරීමිය 
 
23. “මළතේ තහවි වමිදුනී , ඔබ මළතේ ිළයළ ව හළවිත් තලනුල  ඔතබ් හළවයළ රජ තකො  යත් කෂ තවේක. “ තමය කළ  
       විසින් කළ ශ  ිය  ේහක් හ? 
    (1)  වළවුල් රජුරමළ විසින් තහවියන් ලශන්තවේ          (2) වතමොන් රජුරමළ විසින් තහවියන් ලශන්තවේ  
    (3)  යළරළතලෝ රජුරමළ විසින් තහවියන් ලශන්තවේ      (4) තජරබුලළේ රජුරමළ විසින් තමෝතවවහ ුරමළ  
 
24. පුරළණ ගිවිසුම ුරෂ ප්රඥළල වහශළ තයතහ  තශතෙව් ල  ය ලන්තන් 
   (1)  ලිටුර්ජියළ                   (2) ළඕවහ                   (3) තශොක්මළ                  (4) ත ෝරළ 
 
25. කදිත හළ ජීවිෙතේ  මුහුණ තහ  අලවහයළ වහශළ  උයතේ  ඇුරත්  ප්රඥළ වළහිෙය  වේබන්ධ ග්රන්යය කුමක්හ?   
   (1)  හිතෙෝයතේය              (2) වතමොන්තේ ප්රඥළල       (3) ධර්මතේකයළ        (4) සිරළක් තශලත් උයතේකයළ 
 
26.  ල මෆවිල්තල් ආරේභකයළ තව කෆහවීම ෆබීම  තශේුර ව ප්රධළ  කරුණු ිහියයක් යශෙ හෆක්තව් 
       -  ඔහු වත් ගුණලත් මිනිතවි    
       -  ඔහු යරේයරළතලන් නිතහොවහ මිනිතවක් විය 
       -  ඔහුතේ ධර්මිහවකම ඔහුතේ යවුතල් වෆම තහ ළ ගෆෂවීම  තශේුර විය. 
 තමම කරුණු ලලින් ියතල  පුේගයළ ලන්තන් 
(1)   ළෙළන් දිලෆසිලරයළ  ය             (2) ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ  ය      (3) ශුේධ ව ලක් ුරමළ ය        (4) ත ෝලළ ය 
 
27. ආහේ   තහවියන් ලශන්තවේතගන් ෆබුණු හඩුලේ  ේ  
      A - “තයොතෂොතලන් නුඹ ත රයළ හමනු අෙ.“        B- “දූවිල්තන් ව නුඹ දූවිල් ම යන්ත හි ය.“ 

      C-  “නුඹ   ල තේ  යළ කන්   සිදු ලන්තන්ය“  D– “මින් මුර ඔබ තයොතෂෝ ෙය මෙ වළය ේතහක් තව්ලළ“ 
  මින් ලඩළත් නිලෆරදි ිළෂුරර ලන්තන් 
 (1)  A , B ශළ C ය.               (2) A ශළ D ය.         (3) B  ශළ  C ය.      (4) B , C ශළ D ය. 
 

28. උත්යත්ි  තයොතත් ුරන්ල  යරිච්තේහතේ  හෆක්තල  වර්යයළතගන් වංතක්ෙලත් කරන්තන්  

  (1)  මිනිවළ ුරෂ ඇි  රුචියිය                 (2) මිනිවළ ුරෂ ඇි  ලශල්භළලයිය 
  (3)  මිනිවළ ුරෂ ඇි  මුරණ්ඩුකමිය        (4) මිනිවළ ුරෂ ඇි   පුරුකමිය  
 
29. යශෙ වහශන් තෙොරුරරු තකතරහි අලධළ ය තයොමු කරන්  
A - තේසුවහ ලශන්තවේල උත්ෙම පජකයළතේ මෆදුර තලෙ තග  යළම   
B  -  තේසුවහ ලශන්තවේල  ළදු   බල තේදුරු ුරමළ ප්රකළ ිරීම 
C  -තේසුවහ ලශන්තවේල ජුහළ තශ්රේහවළධිකරණය ඉදිරිය  තග  යළම 

D  -  තේසුවහ ලශන්තවේල තශතරෝේ ඇන්ටියවහ තලෙ යෆවීම 
    ඉශෙ වහශන් අලවහයළ  සිදුවතේ  
 (1) තේසුවහ ලශන්තවේතේ උකුත් වීතේ ී ය                         (2) තේසුවහ ලශන්තවේතේ දුක්ප්රළේි තේ  ී ය 
 (3) තේසුවහ ලශන්තවේතේ ප්රසිේධ ජීවිෙය අලවහයළතව් ී ය     (4) තේසුවහ ලශන්තවේතේ උත්යළ තේ ී ය 
 
30.යශෙ ප්රකළ ලලින් තේසුවහ ලශන්තවේ ජුහළ තශ්රේහවළධිකරණ ප්රධළනියළ  යෆලස ලහ   හෆක්තල  ිළිතුරර ලන්තන් 

       A - “තමෙෆන් ය න් මනුය පුත්රයළණන් තහවියන් ලශන්තවේතේ හකුණු යව ලෆඩ හිදිනු ඇෙ“ 

       B - “ ිළයළණනී , තමොවුන්  කමළ වුල මෆ ල. “ 

       C- “තේසුවහ ලශන්ව, ඔබ රළජශ්රීතයන් ලඩි ළ ක මළ සිහි කෂ මෆ ල. “ 

       D - “ිළයළතණනී, ඔබතේ ශවහෙය  මළතේ ආත්මය භළර තහමි“ 

(1) A  ය          (2)    B  ය.                   (3)  C   ය.                (4 )    D ය 
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31. ඉශ්රළතයල් ජ ෙළල මිවරතේ  ලශල්කමින් මුහලළතග  තයොතරොන්දු තේය  තග  යළම  කෆහවීම ෆබුතන් 
 (1) ජළතකොබ් ුරමළ  ය         (2)    ආෙශේ ුරමළ  ය        (3) තමෝතවවහ ුරමළ  ය      (4) ඊවළක් ුරමළ  ය 
 
32. උත්යත්ි  12:7   අනුල “තේ තේය නුතේ තයෂයෙ  තහන්ත මි“  යනුතලන් තහවියන් ලශන්තවේ තයොතරොන්දු   
      වතේ  
    (1) ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ  ය         (2) තමෝතවවහ  ුරමළ  ය        (3) හළවිත් රජුරමළ  ය      (4) ආෙශේ ුරමළ  ය 
 
33. ඉශ්රළතයල් ජ ෙළලතේ ලර්ධ ය මර්හ ය ිරීම  මිවරතේ  රජුරමළ ගත් ිළයලර ලන්තන් 
A -    බර ලෆඩ ගෆනීම                      B -  ධීලර කර්මළන්ෙතේ  තයීම      
C -    උයදි  වි ම ිළරිමි හරුලන් මරළ හෆමීම   D - තකත්ල විවිධ කගෂි කර්මළන්ෙ ල තයීම 
ඉශෙ ිළිතුරරු ලලින් නිලෆරදි ිළිතුරර ලන්තන් 

    (1)  A , C  ශළ D ය.          (2)    A , B  ශළ  C ය.        (3) B , C ශළ D ය.          (4) B ශළ C ය. 
 

34. අඅතයෝවහුරලුලරුන් යත් කෂ උයවහයළයකතයකු වතේ   

   (1)  ශුේධ ව මශළ ජළතකොබ් ුරමළ                                         (2)  වන්ි යළතගෝ මුනිුරමළ       
   (3) ශුේධ වු වහතත්යන් ුරමළ                                                 (4) ශුේධ ව ජුතවේලළවහ මුි ුරමළ. 
 

35. “ තයන්ෙතකොවහෙ“ ය  ල  තේ  අර්යය ලන්තන් 

  (1)  ශෙලිශ                                    (2)  යණශ.                           (3) ශෆත්ෙල.           (4)  හශය 
 
36.තහවියන් ලශන්තවේ ආෙශේ ුරමළ වමග ඇි  කර ගන් ළ හ ගිවිසුතේ බළහිර බළහිර වකුණ ලන්තන් 
(1) තේදුන්                         (2)  ලළකුළු                (3) ගිනි  ෆඹ                (4)   ර්මතේහ ය 
 
37.වළමළ ය කතේරික ජීවිෙයක් ගෙ කෂ ඉශ්රළතයල් ජ ෙළල සුවිතේෂී තේල ජ ෙළලක් බල  යත් ලන්තන් 
(1)  ආෙශේ ුරමළ වමග ඇි කර ගත් ගිවිසුම මගිනි          (2)  ආදිමව්ිළයන් වමග ඇි  කර ගත් ගිවිසුම මගිනි 
(3) ත ෝලළ වමග ඇි කර ගත් ගිවිසුම මගිනි                   (4)  සී ිය ගිවිසුම මගිනි 
 
38. ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ අධයළය ය බළ ගත් ගුරුුරමළ ලනුතේ  
    (1)  වළමුතලල් ය                   (2) ගමළලිතයල් ය            (3) ි තයෝිළවහ ය          (4)  කියයළවහ ය 
 
39. තරෝමතේ  නීතරෝ අධිරළජයළතේ පීඩ  වමතේ  ී (ක්රි.ල.68) හිව ගවළ මරළ හමනු ෆබුතව් 
      (1) ශුේධ ව තේදුරු ුරමළ  ය                                      (2)  ශුේධ ව තවබවහි යන් මුනිුරමළ  ය 
      (3) ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ    ය                                    (4)  ශුේධ ව අන්තෙෝනි මුනිුරමළ ය 

 

 40. ක්රි.ල. 47 ී ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ වමග යෂමු ධර්මදූෙ  ළරිකළල  වශභළගි වතේ  
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  (1) බර්ණබවහ ුරමළ ය                  (2)  ශුේධ ව ලක්  ුරමළ ය             (3) ි තමෝි යවහ ුරමළ ය     (4)  සීවහ ුරමළ ය 
 
 
 
 
 
 යෂමුල   ප්රහ ය ශළ තෙෝරළගත් ෙලත් ප්රහ  ශෙරක් ඇුරළුල ප්රහ  යශක  ිළිතුරරු වයයන් . 
 යෂමුල  ප්ර ය  කුණු 20 ක් හ , තෙෝරළ ගන් ළ කක් ප්රහ යක  කුණු 10 බෆගින් හ හිමි තව්.  

(1) 
1/ කිතහරව් වළහිෙයතේ  ක්ණ තහකක් ලියන්  
2/  ශුහධළත්ම ආගම  දි තේ ී අතයෝවහුරලුලරුන් ුරෂ සිදු ව විතේෙළ තහකක් ලියන්  
3/ තේසුවහ ලශන්තවේ ශ්රළලකයන්  හර් ය  ව අලවහයළ තහකක් ලියන්  
4/  යං  පුවහෙකය ශදුන්ල  තල ත්  ේ තහකක් ලියන්  
5/ ඉශ්රළතයල් දිලෆසිලරු තබතහ  ප්රධළ  තකො වහ තහක ලියන්  
6/  මිවර ලෆසියන්  මුහුණ ීම  සිදු ව යෂමු  ශළ අලවළ  ලවංගෙ  ේ කරන්  
7/ ශුේධ බියබතේ  ඇි  ගිවිසුේ ල හක්   ෆතබ  ක්ණ තහකක් ලියන්  
8/ තහවියන් ලශන්තවේ ආෙශේ වමග ඇි කර ගන්  ළ හ ගිවිසුතේ ප්රධළ  කරුණු තහක ලියන්  
9/  මතෙව් ශුභළරංචිය  ිය  තල ත්  ේ තහකක් ලියන්  
10/ ේවිතීය යළවුලු වංතේ තහකක්  ේ කරන්  
                          (කුණූ 2×10=20) 
(2)  1/  ශුේධ ව ලක් ුරමළ විසින් ලියූ ග්රන්ය තහක  ේ කරන්  
         2/  ශුේධ ව ලක් ුරමළතේ ශුභළරංචිය  භළවිෙළ ල  තල ත්  ේ තහකක් ලියන්  
         3/  ශුේධ ව ලක් ශුභළරංචිතයන් ඔතබ් ජීවිෙය  ගෙ ශෆි ආහර් 5ක් ලියළ විවහෙර  කරන්  
                                                                                                                                   (කුණු 2+3+5= 10) 
 (3) 1/ මෆවීම ිළිතබහ යෂමු කෙළල  ශළ තහල  කෙළල  අයත් වේප්රහළයන් තහක  ේ කරන්   
       2/ සියලු මෆවිලි ල  ලඩළ මිනිවළතේ උුරේකම විහශළ යළ  ක්ණ ුර  ලියන්  
       3/ තහල  මෆවීතේ කෙළල  අනුල වහත්රිය මලනුතේ  පුරුයළතේ ඉ ඇ තයනි.  තමම තකො සින් ියතල   
         අහශවහ  යශක් ලියළ කියන් ඔතබ් ජීවිෙය  ගෙ ශෆි ආහර් ලියන්  
                                                                                                                                   (කුණු 2+3+5= 10) 
 (4)  1/ තේක දිලෆසිලරු තහතහත කු  ේ කරන්  
      2/ තේල කෆහවීම  විලගෙ ත ොව තජරමියළ දිලෆසි ලරයළ ල දිරිමත් ිරීම  තහවියන් ලශන්තවේ ලහළෂ ලගන්ි  
         ුර ක් ලියන්  
      3/ ප්රවළහ වහ ළයනීය කෆහවීම ුරෂ ිුරනු ඔබ  දිලෆසි කළර්යයක් යෆලතර්.කය ලර්ෙමළ  වමළජය ුරෂ ඔබ  
          ක්රියළල   ංල  ආකළරය කරුණු යශින් හක්ලන්  
                                                                                                                                   (කුණු 2+3+5= 10) 
 (5)   1/ තහවියන් ලශන්තවේ ආදිමව්ිළයන් වමග ඇි කර ගත් ගිවිසුම උත්යත්ි  3:15 ලගන්ි ය   අනුල ලියළ හක්ලන්  
        2/ නික්මයළම 20:1-11 ලගන්ි ය  අනුල තහවියන් ලශන්තවේ තලෙ අයතේ ුතුරකේ ුර  ලියළ හක්ලන්  
       3/ හවය ෙ අනුල අවල්ලෆසියළ තකතරහි අයතේ ුතුරකේ ඔබ ක්රියළත්මක කර  ආකළරය කරුණු යශින්  
         විවහෙර  කරන්  
                                                                                                                                (කුණු 2+3+5= 10) 
(6) 1/ තශතෙව් බියබය භළවිෙළ කර  අය කවුරුන්හ? 
     2/ තවේටුලළජින්ෙ ිළ යෙ ගෆ  කරුණු ුර ක් ලියළ හක්ලන්  
     3/  ඔතබ් ජීවිෙය ආතෝකමත් කර ගෆනීම වහශළ ේවිතීය වේමෙ ග්රන්ය උහව් කර ගන් ළ ආකළරය කරුණූ  
          යශින් විවහෙර කරන්  
                                                                                                                                  (කුණු 2+3+5= 10) 
(7)යශෙ වහශන් මළෙගකළ ලලින් තහකක් තෙෝරළතග  තකටි ව ශන් ලියන් ( තේිත 12ක් යමණ ) 
 1/ ුතගළන්ෙලළහය  2/ ශුේධ ව යළවුලු ුරමළ 
 3/ තයවළයළ දිලෆසිලරයළතේ කෆහවීම  4/ ප්රළේ ඉි ශළවය 

                                                                                                                                   (කුණු 5+5= 10) 
 

11 කතෙෝලික ධර්මය 2 02 
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