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11 කරේණික

I ක ොටස
 සියලුම ප්රශ්නෙවල පිිතුරු  පපයන්ෙ.
 I ක ොටකසේ එක් ප්රශ්ේයකක් සහා ො එ ලකුණක් හිමිකේ.
(01) “නෙවියන් වහන්නපන අප පමඟය” යෙ අර්ථය ඇති ොමය වන්නන්,
(i) ක්රිපනන ාපන
(ii) එම්මෑනුනවල්
(iii) බිබ්ලිඔන්
(iv) නලෝන ෝපන
(02) “ ව ඔු වක බාවා සිටිෙ බිිතනෙක් ඔබ පම්බවන්නන්ය. එය ඔබ පලකුණය” නමනපන පවපෙ ලද්නද්,
(i) ශ්ාපනරවන්තයයන්
(ii) පරිසිවු න්
(iii) නහනරෝද් රජු
(iv) එනේු න්
(03) ඊශ්රානයල් තෙතයාවනච ්ර්ම නනෙෙ පිිතනවතය මරම්ව වන්නන් කරුු න්න න්ෙ?
(i) මබ්රහම්න න්
(ii) තානකාබ්ලන න්
(iii) නමෝනපපනන න් (iv) පාරුල්න න්
(04) පුද් ික සිත් හැරීම හා පරාර්ථකාමීව ක්රියා රීරීම නයාමු කරවන්න් තයම ත තය නමනහවර ුටුකනළන,
(i) පාරුල්ුරමා
(ii) තානකාබ්ලුරමා
(iii) පනොවක නතාහාන්ුරමා
(iv) නේදුු ුරමා
(05) “ඔබ පිඟානන් ෙ නකෝප්පනේ ෙ පි පැත්තය පිරිසිදු කරන්ොහුය.” නමනපන නේසුපන වහන්නපන න්ෝෙො කනළන,
(i) ොයක පූතකයන්
(ii) පාමාෙය තෙතයාව
(iii) පද්දුසිවු න්
(iv) පරිසිවු න්
(06) ොවිත් රජු තයමන් ෙ තයම පිරිවර ෙ බඩගිනි වූ වි කළ නද් සිහිපත් කරන්න් නේසුපන වහන්නපන කු ණු පැහැදිිත
කනළන,
(i) පබතය කඩරීරීනම් ප්රශ්නෙය අවපනථාන
(ii) කුු සිපත් රීරීම තීන්දු වූ අවපනථාන
(iii) පන්ෙහපක කෑම ලබාදුන් අවපනථාන
(iv) ොවිත් රජු ැෙ කථා කළ අවපනථාන දි.
(07) “එුරමන්නච පාවහන් පටි මුෙන් වත් මම නොවටින්” නමම ප්රකාශ්නයන් ුපනමුර වන්නන් නතාහාන්ුරමානච,
(i) නශ්රනෂන්ත්වය..
(ii) නපනවකත්වය..
(iii) නේෂන්ත්වය.
(iv) නිහතයමානීත්වය..
(08) ජුනෙ ෙමපනකාරනේ නක්න්රපනථාෙය නලප පලකනු ලබුන ,
(i) ධර්මශ්ාලාව..
(ii) සිෙන ෝ ය..
(iii) නතු පලම් නද්ව මාිත ය..
(iv) උත්තයම පූතකයානච නිවප..
(09) “මානච කැමැත්තය නොව ඔබනච කැමැත්තය න වා !” යන්ෙ නේසුපන වහන්නපනනච යාච්ඤාව විය. න්න් රීුරනු
අප ලබානෙෙ මෙර්ශ්ය,
(i) පැමනච කැමැත්තය ුටුකළ යුුර බව..
(ii) අපනච කැමැත්තය ක්රියාකළයුුර බව..
(iii) අන්අයනච පුර ඕෙෑම නෙයක්කළයුුර බව..
(iv) තයමකම පම්පූර්ණනයන්ම ෙපා ෙැන්ය යුුර බව..
(10) නේසුපන වහන්නපන කුු සිපත් කළ නමානහානත් අපහාපාත්මකව හා පරීක්ෂාව ලක්කරන්න් ඔබ ජුනෙ වන්නච
රජු ෙම් ඔබම ලවා න්ෙ. පැවසුන .
(i) මුර නපබලුන්
(ii) කාන්තයාවන්
(iii) පූතකවු 
(iv) පාමාෙය තෙතයාව

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020
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(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(11) යහපත් එනේර ගුණාාං අනුව රීුරනු ොයකයන්,
(i) ඔරුන්නච අධිකාරීත්වය ප්රකාශ් කළ යුුරය.
(ii) රැනල් පනවවාවය අධයෙය කළ යුුරය.
(iii) රැල පාංඛ්යාත්මකව වර්ධෙය කළ යුුරය.
(iv) කැපවීනමන් රැල නපෝෂණය කළ යුුරය.
(12) පාමය යථාර්තයයක් වීම පෙහා,
(i) නද්ශ්පාලෙ පනථාවරත්වයක් තිබිය යුුරය.
(ii) යුක්තිය හා ධර්න්ෂන්කම තිබිය යුුරය.
(iii) ප්ර්න්ඩත්වය නහලා ෙැරීය යුුරය.
(iv) අනුන් විනිශ්න්ය රීරීනමන් වැලරීය යුුරය.
(13) නද්ව ැති නපනවය පෙහා වූ කැෙවීමක ලත් වැෙ ත්ම ප්රති්ාරය වූනේ,
(i) නද්වධර්මය හොරා පැන්නණන්. යන්ෙ..
(ii) නපායුරියන්නච අධයාපෙය නිමවූ පසු පැන්නණන්. යන්ෙ..
(iii) උපපන අධයාපෙය මෙක පනපකලා පැන්නණන්. යන්ෙ..
(iv) මුළු කාලය නපනවය කැප කරන්න් පැන්නණන්. යන්ෙ..
(14) දුක් විඳිෙ නපනවකයා අනු මෙය කරෙ රීුරනුවා නපනවනේදී,
(i) දුක් විඳීම ුරිතන් බැහැර විය යුුරය.
(ii) දුක් විඳීනම්දී තයග්රාහී ව විය යුුරය.
(iii) දුක් පීඩා ුරළ නද්ව කැමැත්තය නපවිය යුුරය.
(iv) දුක පත්වූ වන් අනුකම්පාව ෙැක්විය යුුරය.
(15) පීඩෙය පත්වන්ෙන් ඊශ්රානයල් ුතිහාපනයන් ලැනබෙ ම නපන්වීම වන්නන්,
(i) නිරුරු වම නෙවිදුන් අයැදීම..
(ii) පීඩෙයන් විු ද්ධව නකදිරීම..
(iii) පීඩකයන් විු ද්ධව ෙැගීසිටීම..
(iv) පීඩෙය ෙරාන ෙ සිටීම..
(16) ශු. නතාහාන්ුරමා ඵල ෙරෙ අුර නලප පාංනක්තයවත් කනළන,
(i) නහාඳින් න ඩි හ න්ො වෘක්ෂයන්ය.
(ii) යහපත් නලප දිවි න වෙ අය..
(iii) දිෙපතයා නද්ව ව්ෙය රීයවෙ අය..
(iv) තයම දියුණුව ැෙ නිතයරම සිතයෙ අය..
(17) නේසුපන වහන්නපන පැවසූ නලප වැන්ෙඹුව විසින් නෙවියන් වහන්නපන පුෙනු ලැබුන ,
(i) තයඹ කාසි නෙකරී.
(ii) ඇනච මුළු නද්පනල් වටිොකමය.
(iii) ඇනච මුළු ජීවිතයය..
(iv) ඇනච අමතයර මුෙල්ය.
(18) ජුනෙ කෘෂිකාර්න්ක මාං ලයය ෙම්,
(i) නපන්තයනකාපනතය මාං ලයය.
(iii) පනවර් ානරෝහණ මාං ලයය.

(ii) පාපනකු මාං ලයය.
(iv) කැපරීරීනම් මාං ලයය.

(19) නෙවියන් වහන්නපනනච රාතය උු ම කර නු ලබන්නන්,
(i) ෙැන් සිොනපෙ හා පාගිනිව සිටිෙ අය.
(iii) ධෙවත් අය හා කඳුළු නහලෙ අය.

(ii) දිිතඳු අය හා ෙැන් පුෂනටිමත්ව සිටිෙ අය.
(iv) නිහතයමානී අය හා දිිතඳු අය.

(20) “ඒකාන්තයනයන්ම ෙන්ොණන් වහන්නපන ෙැගි සිටිෙ නපනක.” යන්ෙ පාක්ෂි ෙැරූනවරී,
(i) ක්නලනයාපපන
(ii) ජුෙපන
(iii) පානක්රුපන
(iv) නලගිනයාන්
(21) පහතය පෙහන් අය අතයරින් කමාවීම පිිතබෙ උුරම් මෙර්ශ්යක් න ෙ දුන්නන්,
(i) ු  ම.කල් නරාඩ්රින ෝ පියුරමා
(ii) නෙවෙ ජුවාම් පාරුළු පාප් වහන්නපන
(iii) ු  තිපනප බාලසූරිය පියුරමා
(iv) නතයනර්පා ම ුරන්ය.
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(22) නේසුපන වහන්නපන මුහුණ පෑ පළමු පරීක්ෂාව මගින් මය වූ වැෙ ත් පතයයතයාවරී.
(i) නද්ව රාතයනේ පුරවැසියන් තයම ශ්ාරීරික නපෝෂණය පලපා තය යුුර බව.
(ii) නද්ව ු බිය පාන්න් ප්රාතිහාර්ය අත්ෙැරීය යුුර බව.
(iii) න්නිපන ජීවිතයය ශ්ාරීරික හා මධයාත්න්ක නපෝෂණය වැෙ ත් බව.
(iv) ජීවිතය ැ ළු පෙහා විවිධාකාර විපඳුම් නපවීම සිදුවෙ බව.
(23) ප කාු වන් පහමුින්ම ප්රතික්නෂනප කළ ජුනෙ මකල්පය නේසුපන වහන්නපන අභිනයෝ ය ලක්කළ
අවපනථාවරී,
(i) කුදු පනිය සුවපත් රීරීම.
(ii) සීනමාන්නච නිවනපනදී හමුවූ පනියනච ක්රියාව අ ය රීරීම.
(iii) නිකනද්මුපන පම පාංවාෙනේ නයදීම.
(iv) අන්ධ බර්තින්යපන සුවපත් රීරීම.
(24) නේසුපන වහන්නපන සීනමාන් නප්දුු  හමුවූ මුල්ම අවපනථාන දි ඔහු දුන් අභිනයෝ ය වන්නන්,
(i) මා පම එක්වන්ෙ යන්ෙය.
(ii) මානච න ාලයකු වන්ෙ යන්ෙය.
(iii) මානච රළ නපෝෂණය කරන්ෙ යන්ෙය.
(iv) නමතයැන්ප න් ඔබ න්නිසුන් දිෙනු ඇතයැ. යන්ෙය.
(25) නේසුපන වහන්නපනනච ු ැන්වීම අනුව නෙවියන්නච කැමැත්තය නත්ු ම් න ෙ ුටු කරන්නෙෝ,
(i) නෙවිවු  නමන් කරන්නෙෝ
(ii) නද්ව පරුනල් පමීප පබෙතයාවය ඇුරළු නවති.
(iii) නද්ව අනු ාන්ක.න් නවති.
(iv) නද්ව ෙු වන්නවති.
(26) නරෝම පාලෙය එනරහිව ෙැගී සිටි කණ්ඩයම් මර්ෙෙය පද්දුසිවු  නරෝම රතය පහය දුන්නන්,
(i) නරෝම පාලෙය ුතයා යහපත් නිපාය.
(ii) ඔරුන් නරෝම පාලෙය ය ත් වූ නිපාය.
(iii) තයම ත්ත්වය හා බලය රැක ැනීම .
(iv) නරෝම පාලෙය දුර්වල වූ නිපා.
(27) නේසුපන වහන්නපන නකනරහි ඇෙහිල්නලන් ක්රියා රීරීම නිපා සුවය ලැ ක කාන්තයාවන් නෙනෙො වන්නන්,
(i) මහනල් නරෝගී කාන්තයාව හා කුදු පනිය.
(ii) නප්දුු නච ෙැන්ෙනිය හා තා.රපනනච දියණිය.
(iii) තා.රපනනච දිණිය හා මහනල් නරෝගී කාන්තයාව.
(iv) කුදු පනිය පහ නප්දුු නච ෙැන්ෙනිය.
(28) “නරෝගීන් න්ප නිනරෝගීන් නවොන න් වැඩක් ෙැතය.” නේසුපන වහන්නපන නමනපන ප්රකාශ් කනළන්න ,
(i) සීනමාන්නච නිවනපනදී
(ii) නලවිනච නිවනපනදී.
(iii) පානක්රුපනනච නිවනපනදී.
(iv) තා.රපනනච නිවනපනදී.
(29) නේසුපන වහන්නපන න්දිවත්තය හා න ාවීන් ැෙ උපමාව වොනළන පද්දුසිවු න්නච කුමෙ පැෙය පිිතුරු 
නලපෙ?
(i) අධිරාතයයා බදු න වීම ැෙ පැෙය .
(ii) පුණර්ජීවෙය පිිතබෙ පැෙය .
(iii) පබතය කඩරීරීම පිිතබෙ පැෙය .
(iv) අධිකාරී බලය පිිතබෙ පැෙය .
(30) නේසුපන වහන්නපන රාත නත්තසින් නතු පලම පිවිසීනම්දී නකා ළුවකු පි
මන් රීරීනමන්,
(i) නකා ළුවා අ ය කළ නපනක.
(ii) නද්ව රානතයේ පෙෙම පාමය බව නපන් වූ නපනක.
(iii) පරිසිවතු න්නච හැසිරීම අභිනයෝ කළ නපනක.
(iv) සිය අනු ාන්කයන් මෙර්ශ්යක් දුන් නපනක.
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(31) නේසුපන වහන්නපන නතෝර්ොන් ාංඟානවහි නබෞතීපනමනයන් පසු ශුද්ධාත්මයන් පූර්ණව මන් කනළන,
(i) නද්වමාිත ය
(ii) පාළුකරය
(iii) සිෙනයෝ ය
(iv) තයම නිවප
(32) වලා ප ලය ශුද්ධ බ.බලනේ නිතයර පාංනක්තයවත් කරන්නන්,
(i) නද්ව පනවරූපය
(ii) නද්ව බලය
(iii) නද්ව අභිමුඛ්ත්වය (iv) නද්ව මහිමය
(33) රූප විපර්යාපය අවපනථාන නේසුපන වහන්නපනනච නෙපප ෙර්ශ්ෙය වූ නෙනෙො පම පාකච්ඡාව
වාතෙයවන්ෙ ඇත්නත්,
(i) උන්වහන්නපන මහිමය පත්වෙ මකාරය ැෙ
(ii) උන්වහන්නපනනච නබෞතීපනමය ැෙ
(iii) උන්වහන්නපනනච කුු සි පූතාව ැෙ
(iv) උන්වහන්නපනනච බලය ැෙ
(34) මුළු ඊශ්රානයල් තෙතයාව අතයර නමතයරම් ශ්රද්ධාවක් ෙැක ෙැතයැ. නේසුපන වහන්නපන පැවසූනේ,
(i) නරෝම ශ්තයාධිපතියා පිිතබෙව .
(ii) කපර් ොරුම්හි රජු පිිතබෙව.
(iii) කුදු පනිය පිිතබෙව.
(iv) පානක්රුපන පිිතබෙව.
(35) රීුරනු ෙු වකු නලප වඩාත් සුදුසු ක්රියාපටිපාටිය ෙම්,
(i) ව කීනමන් ක්රියාකළ යුුරය.
(iii) එකමුුරකන්න් ක්රියා කළ යුුරය.
(36) නද්ව රානතයේ වර්ධෙය අත්ෙරීෙ රීුරනුවා,
(i) යාච්ඤානවන් හා මත්මාර්ථකාමීව ක්රියාකර..
(iii) බලනයන් හා පරාර්ථකාම්ව ක්රියාකර..

(ii) වැයවීනමන් ක්රියා කළ යුුරය.
(iv) ෙයානවන් ක්රියාකළ යුුරය.
(ii) ඇෙහිල්නලන් හා මත්මාර්ථකාමීව ක්රියාකර..
(iv) යාච්ඤානවන් හා ඇෙහිල්නලන් ක්රියාකර..

(37) ජුනෙ පමාතය යනමක් පිිත ැනීනම්දී වාවිතය කළ සිඹීනම් ්ාරිරය නේසුපන වහන්නපන නවනුනවන් වාවිතයා කනළන,
(i) සීනමාන්නච න ෙර පිිත ැනීනම්දී.
(iii) න ත්නපමනි උයනන් පාවා දීනම්දී.

(ii) ොපනරත් ධර්මශ්ාලාන නද්ශ්ෙනේ දී.
(iv) නතු පලම් නද්වමාිත ාන දීය.

(38) පිටිපර ප්රනද්ශ්යරීන් පැන්ණ නේසුපන වහන්නපනනච දුක් ප්රාප්තිය පම්බන්ධ වූ පුද් ලයා වන්නන්,
(i) සිනර්නිනේ සීනමාන් ය.
(iii) සිසිියාන නතෝපප්ය.

(ii) අරිමාතිනේ නතෝපප්ය.
(iv) සිරියාන ොමන්ය.

(39) ජුනෙ තෙතයාව අතයර නබෞතීපනම පිිතනවතය පැවුරනන්,
(i) ශුද්ධාත්ම අනුහප විවෘතය වීම පෙහාය.
(iii) පාපය නපෝොහැරීම පිණිපය.

(ii) පිරිසිදුවීනම් බාහිර පාංනක්තයයක් නලපය.
(iv) නද්ව නිනයෝ පිළීපැදීමක් නලපය.

(40) නේසුපන වහන්නපනනච උත්ථෘෙය හා පනවර් ානරෝහණනයන් පසු ශ්රාවකයන්නච පාක්ෂි ෙැරීනම් පෙෙම වූනේ
උන්වහන්නපනනච,
(i) උත්පත්තිය

(ii) නබෞතීපනමය.

(iii) කැපරීරීම.

(iv) රූප විපර්යාප

(ලකුණු 1 x 40 = 40)
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(04)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

OL/2020/15-S –II /RCG(EDU)

II ක ොටස
 පළමු ප්රශ්නෙය හා තයවත් ප්රශ්නෙ හතයරක පිිතුරු  ියන්ෙ.
(01) නකටි පිිතුරු  ියන්ෙ.
I. දුක් උසුලෙ නපනවකයානච ලක්ෂණ නෙකක් ියන්ෙ.
II. පද්දුසිවු න් හා පරිසිවු න්නච නපනවා මධයපනථාෙ නවෙ නවෙ ම ියන්ෙ.
III. නප්දුු නච මහා ප්රකාශ්ය හා ඔහු කළ තයවත් ප්රකාශ්යක් ියන්ෙ.
IV. ොපනරත්හි සිෙන ෝ නේ දී නේසුපන වහන්නපන කළ නද්ශ්ෙනේ පෙහන් කළ ප්රපනථාපිු ළු නෙක ියන්ෙ.
V. නේසුපන වහන්නපන මුල් ශ්රාවකයන් කැෙවූ පනථාෙය කුමක්ෙ? එම පනථාෙය තයවත් ෙමක් ියන්ෙ.
VI. පිලාත් ුදිරිපි නේසුපන වහන්නපන විු ද්ධව ෙ ෙ ලෙ න්ෝෙො නෙකක් ියන්ෙ.
VII. ෙප පෙනතයහි ඇති නපානරාන්දුවක් පහිතය පෙතය කුමක්ෙ? එය කී නවනි පෙතයෙ?
VIII. පාමය අර්ථවත් රීරීම වාවිතයා කළ නහනබ්ර හා රීක ව්ෙ ියන්ෙ.
IX. අවශ්යතයා ැෙ ඇී  ැී  සිටීනම් නිශ්නඵල බව ෙැක්වීම නේසුපන වහන්නපන ෙැක්වූ නිෙසුන් නෙක නමාෙවාෙ?
X. නද්ව රානතයේ පුරවැසියන්නච ලක්ෂණ නෙකක් ියන්ෙ.
(ලකුණු 2 x 10 = 20)

(02)

න ායම ෙම් බහුලය න ාවීහු විරලය නමනහකු වන් එවෙ නමන් නකනත් පනවාන්යා යාච්ඤා කරන්ෙ.
නමනපන යවනු ලැ ක පාංඛ්යාව කීයෙ?
(ලකුණු 02)
(ලකුණු 03)
II. ඔරුන් දුන් අවවාෙ ුරෙක් ියන්ෙ.
(ලකුණු 05)
III. එම අවවාෙ ුරිතන් අෙ නද්ව නපනවකයන් ලැනබෙ මෙර්ශ් නමාෙවාෙැ. විපනතයර කරන්ෙ.
I.

(03)
(ලකුණු 02)
I. ශු. පාරුළුුරමන් අනුව නේමය නොමැති අය පමාෙ වන්නන් නමාෙවා ෙ?
(ලකුණු 03)
II. නේමය පම්බන්ධව නේසුපන වහන්නපන වොළ නශ්රනෂ්තයම මවාව කුමක්ෙ? ියා ෙක්වන්ෙ.
III. නේම පාරන්තයාන ෙැක්නවෙ නේමනේ ලක්ෂණ පහක් ියා ඒවා ඔනබ්ල ජීවිතයය ුරිතන් ක්රියාත්මක කරෙ
(ලකුණු 05)
මකාරය විපනතයර කරන්ෙ.

(04)
I. මබ්රහම් ලැබුණ නද්ව කැෙවීම කුමක්ෙ?
II. නෙවියන් වහන්නපන මබ්රහම් පම ඇති කර ත් ගිවිසුනම් ඇුරළත් නපානරාන්දු ුරෙ නමාෙවාෙ? (ලකුණු 02)
(ලකුණු 03)
III. එම නපානරාන්දු නෙවියන් වහන්නපන ුටු කනළන ෙ? ඔනබ්ල පිිතුරර පොථ කරන්ෙ.
(ලකුණු 05)

(05) .
I. ඔනබ්ල නපළ නපාතය අනුව දුක් විඳීම සිදුවූ පැරණි ගිවිසුනම් පුද් ලයන් නෙනෙනෙකු ෙම් කරන්ෙ.
(ලකුණු 03)
II. ුන් එක් පුද් ලනයකු විඳීම සිදුවූ පීඩාවන් ුරෙක් ියන්ෙ.
(ලකුණු 02)
III. රීුරනු ෙු වකු නලප ඔබනච ජීවිතයය පැන්නණෙ පීඩඩාවන් ුරෙක් ෙම් කර ඒවා මුහුණ නෙෙ මකාරය
විපනතයර කරන්ෙ.
(ලකුණු 05)

(06)
I. නද්ව රාතයනේ ගුණධර්ම පාමාෙය තෙතයාව නවතය රැන ෙ යාම නේසුපන වහන්නපන වාවිතයා කළ උප්රම
නෙකක් ියන්ෙ.
(ලකුණු 03)
II. න්ටියාවනත් නද්ශ්ෙනයන් නේසුපන වහන්නපන තෙතයාව අවවාෙ කළ කාරණා ුරෙක් ියන්ෙ. (ලකුණු 02)
III. ුන් එක් කු ණක් රීුරනු ඔනබ්ල ජීවිතයය අොළ කර න්නන් නකනපනෙැ. පැහැදිිත කරන්ෙ. (ලකුණු 05)

(07) පහතය මාතයෘකා අතයරින් නෙකක් ැෙ නකටි ප හන් ියන්ෙ.
I. නලවි කැෙවීම.
II. පනූතිවන්තයවාවය
III. පාමය කැපනවමු.
IV. දුක් ෙරෙ නපනවකයා.
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(05)

(ලකුණු 2 x 5 = 40)

