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I  ක ොටස 

 ප්රශ්න සියල්ලටට සිළිතුරු සසයල්න   

 නිවැරදිසිළිතුරරසලටි්නසඉරක්සඅඳි්න   

(01) ියදුහත්සක ෝසතාණ්නටස නුකටොවසඉයදී ටසආරාධ ාස ක ේ, 

(i) කසොත්ථිලස මුණාල  

(ii) ඝටී ාරසබ්රහන ලාල  

(iii) සහම්යතිස හාසබ්රහන ලාසප්රමු සකවියල්නල  

(02) යංචස හාසියකටෝ  ලටසඅලත්සව්නක්නස ාටල,සදීයල,සකේශ්ල,සකුටලසහාස 

(i) ආග සල    සසසසස(ii)  වසල     (iii) ිළලාසල  

(03)  හා ාලාසකේියලසියිය්නසපුදු සඋයවව සියහි ලසවකි සටේකේ, 

(i) කවසක්සකයෝලසදි  ල  

(ii) කයොකසෝනසකයෝලසදි ල   

(iii) ඇස සකයෝලසදි  ල  

(04) සුේකධෝව සරජුර ාකේසගුු වරලාසවූකේ, 

(i) සර්වසමිත්රස මුණාල  

(ii) අියතස මුණාල  

(iii) අසනසජිස මුණාල  

(05) සුේකධෝව සිළලසරජුසත සපුුරටසය මුවසවැ්නකේ, 

(i) වප්ස ඟු්ලසදි කේදීල  

(ii) ියදුහත්සකු ු ටස ම්සත  සටවසදි කේදීල  

(iii) ියදුහත්සකු ු ටසඅියතසතායසුර ාසවැ්නවසඅවසනථාකේදීල  

(06) ියදුහත්සකු ු ටස ම්සතැබී සසඳහාසයැමිණිස මුණ්නසගණ සවනුකේ, 

(i) 102සකි  

(ii) 105සකි  

(iii) 108සකි  

(07)  හා ාලාසකේියලස ලුරිලස ක ේ,සකු ු සඉයදිසදි , 

(i) ුර  ටසයසුවල  

(ii) යහ ටසයසුවල  

(iii) හත ටසයසුවල  

(08) ලකසෝවරාසකු රිලකේසිළලාසවූකේ, 

(i) සුේකධෝව සරජුර ාල  

(ii) සුප්රබුදේධසරජුර ාල  

(iii) බිම්බිසාරසරජුර ාල  

(09) වප්ස ගු්ලසදි සියදුහත්සකු රාසවඩ ාසටවසභාව ාවසවනුකේ, 

(i) ම ත්රීසභාව ාව  

(ii) ආ ායා සතිසභාව ාව  

(iii) බුදේධානුසනසතිසභාව ාව  

RCG(EDU) 

(අක ක්සිළටුවස ට්න  ) ය මුසවාරසයරීක්ෂණලස-ස2020 
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(02) 
 

 

(10) ියදුහත්සතායසලාණ්නකේසගුු වරකලකුසව්නක්න, 

(i) අියතස මුණාල  

(ii) කසොත්ථිලස මුණාල  

(iii) උේව රා සපුත්තස මුණාල  

(11) ියදුහත්සතවුසාණ්නසදුෂන රසක්රිලාසකිරී සසඳහාසගතස  ස ාටලසවනුකේ, 

(i) අවුු දුසහතරකි  

(ii) අවුු දුසහලකි  

(iii) අවුු දුසඅටකි  

(12) යැියදිසවූසියදුහත්සකු ු ටසියවුු සිළරි රසපූජාස ක ේ, 

(i) ඝටී ාරසබ්රහන ලා 

(ii) ඡ්න සඇ ති 

(iii) කසොත්ථිලස මුණා 

(13) ියදුහත්සක ෝසතාණ්නටසකුසසතණසමිටිසඅටක්සපූජාස ක ේ, 

(i) ඝටී ාරස මුණා 

(ii) කසොත්ථිලස මුණා 

(iii) භාරේවාජස මුණා 

(14)  රසීහසගාථාසප්ර ාශ්ස ක ේ, 

(i) කිසාසකගෝතමිල 

(ii) සුජාතාසියටුසකේියල 

(iii) ලකසෝවරා 

(15) යහතසසඳහ්නසවච සඅතරි්නසශ්ාසනි සවච ලසව්නක්න, 

(i) අුරු යස 

(ii) ගිට්නයස 

(iii) ආහාර 

(16) ගිහිස පුේගටයි්නස ියිය්නස භාියතාස  ර ස යහතස වක්වාස ඇතිස වච ස හතරස සවහාස භාියතස  ර ස ශ්ාසනි ස වච ස

අනුිළිතකව ටසවක්වාසඇතිසවරණලසකතෝර්න  ස 

අනුභවස ර වා,සල වා,සනිවාග්න වා,ස ා වා 

(i) ව ඳ වා,සවඩි වා,සසැතකය වා,සයැ්නසයහසුසකව වා  

(ii) ව ඳ වා,සසැතකය වා,සවඩි වා,සයැ්නසයහසුසකව වා  

(iii) ව ඳ වා,සයැ්නසයහසුසකව වා,සසැතකය වා,සවඩි වා 

(17) ියදුහත්සකු ු කේසබිසවකේස  , 

(i) ලකසෝවරා 

(ii) ියශ්ා ා 

(iii) සු  ා 

(18) ක ත්සවැඩීකම්සආනිශ්ංසසගණ , 

(i) 05 

(ii) 08 

(iii) 11 

(19) ගිහිකගලසහැරසල ියටසියදුහත්සකු ු කේසවලසසඅවුු දු, 

(i) තිහකි  

(ii) වහසලකි  

(iii) ියියස වලකි  

(20)  ම් ැලිස ැති  සල සඅවහසසට ාසකව සයාලිසවච ලසවනුකේ, 

(i) සුතං 

(ii) අලී තා 

(iii) සීටං 

 (ටකුණුස2 xස20ස=ස40) 

RCG(EDU) 

(අක ක්සිළටුවස ට්න  ) ය මුසවාරසයරීක්ෂණලස-ස2020 



(03) 
 

 

II  ක ොටස 
 

 ප්රශ්න සහල ටසිළිතුරු සසයල්න   

 

(01)  

(i) ියදුහත්සකු ු කේසකව ේිළල්නස ම්ස ර්න   

(ii) ියදුහත්සකු ු ජකේසසුළුස වස වුව? 

(iii) ියදුහත්සකු රාකේසගුු වරලාකේස  සකු ක්ව? 

(iv) ියදුහත්සකු ු සඋගත්සශි්ලයසකව ක්ස ම්ස ර්න   

(v) නිබ්බුදතසයවසලිලාසවක්ව්න   

 

(02)  

(i) ියදුහත්සකු ු සඋය්නසඅවසනථාකේසියදුවූසඅියරි ත්සියදුවීම්සකව ක්සලිල්න   

(ii) ියදුහත්සකු ු කේසචරිතකල්නසයාස්ලසියසු්නටසට ාගතසහැකිසආවර්ශ්සුර ක්සලිල්න   

(iii) “අේකගෝසහ සනමිසකටෝ සනස                ”සල සගාථාවසනිවැරදිවසලිල්න   

 

(03)  

(i) ියදුහත්සකු ු සදුටුසසතරසකයරසනිමිතිසඅනුසිළිතකවලි්නස ම්ස ර්න   

(ii) ත්රිියවයාස මි්නසහැඳි්නකව සඥා සුර ස ම්ස ර්න   

(iii) යසනවගසතවුස්නස ම්ස ර්න   

ස 

(04)  

(i) ියහාරසනථා ලටසල සියටසරැකග සල සද්රවයසහතරක්සලිල්න   

(ii) ියහාරසනථා ලටසකගොසනසව්නව ා ා ස ර සඅනුිළිතකව සලිල්න   

(iii) බුදදුගුණසියහිස ර සයාඨලසලිල්න   

(05)  

(i) භාව ාසකිරීකම්දීසපුු ෂසයක්ෂලසහාසසනත්රීසයක්ෂලසහිඳසග්න ාසර සකව සිළිතකවලි්නස ම්ස

 ර්න   

(ii) ම ත්රීසභාව ාවසවැඩී ටසකයරස  තුුරස ාර්ලල්නසකව ක්සලිල්න   

(iii) ම ත්රීසභාව ාකේසආනිශ්ංසසහලක්සලිල්න   

 

(06)  

(i) රාහුටසහිමිටසිළරි ැමුණුසඅගත ුරරසකු ක්ව? 

(ii) රාහුටසහිමිසරහත්සවූකේසකු  සසූත්රසකේශ් ාවසඅසාව? 

(iii) රාහුටසහිමිකේසචරිතකල්නසගතසහැකිසආවර්ශ්සයහක්සලිල්න   

 

(07)  

(i) ඔ කේසබුදේධසධර් ලසකය සකයොකතහිසඅඩංගුසදිතුණුවටසඅවා සජාත ස තාවසකු ක්ව? 

(ii) එහිසසඳහ්නසව සදිතුණුවටසකහේුරව ස ු ණුසුර ක්සලිල්න   

(iii) දිතුණුකේසකවොරටුසහලසජීියතලසදිතුණුස රසගැනී ටසඉවහ්ලව සආ ාරලසලිල්න   

 

සසසසසසසසසසස*** 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස01) 

(ටකුණුස01) 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස04) 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස03) 

(ටකුණුස05) 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස03) 

(ටකුණුස05) 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස03) 

(ටකුණුස05) 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස06) 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස03) 

(ටකුණුස05) 

(ටකුණුස02) 

(ටකුණුස03) 

(ටකුණුස05) 
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