
 

 

 

 

 

 

 

 නිවැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.  

1. තෙවියන් වහන්තසේ බීජ උපෙවන ඵල ෙරන සියලු ගස ්මවනු ලැබුතේ, 

 i. පසව්න දිනතේ දී ය. ii. හත් වන දිනතේ දී ය. 

iii. හයවන දිනතේ දී ය. iv. තුන්වන දිනතේ දී ය.  
  

2. ඒෙන් උයන රැකබලා ගැනීමට තෙවියන් වහන්තසේ එහි පදිිංචි කත ේ, 

 i. සතුන්ව ii. කුරුල්ලන්ව iii. මිනිසාව iv. ෙරුවන්ව  
  

3. වෘක්ෂල ා මගින් තෙේ සමිඳුන් පරිසරයට 

 i. තපෝෂණය හා තසවන සැලසී ය. 

ii. ජලය හා නිතරෝගී බව සැලසී ය. 

iii. ආතලෝකය හා රසය සැලසී ය. 

iv. විශව්ාසය හා දිරිය සැලසී ය.  
  

4. තේසුස ්වහන්තසේ  ම මේපියන් සමග මුලින්ම තජරුසලම් තේව මාළිගයට ගිතේ කුමන මිංගලයයක් 

සැමරීමට ෙ? 

 i. පාස්කු මිංගලයය ii. තපන් තකොස්  මිංගලයය 

iii. නත් ල් මිංගලයය iv. කූඩාරම් මිංගලයය  
  

5. තේසුස ්වහන්තසේතේ කුරුසිය ම  සටහන් ක  ප්රකාශය වන්තන්, 

 i. ගැලවීතම් කුමාරයා ii. විමුක්තිතේ රජ 

iii. ජුතෙේවන්තේ රජ iv. ක්රිස්තුස ්වහන්තසේ  
  

6. ශාස්ත්රවන් යන්ට තේසුස ්වහන්තසේ බැීමමට ඒමට මග ියයා ුනන්තන්, 

 i. ගව ඔරුවය ii.  ාරකාවය iii. වලාකු ය iv. ගිනි ටැඹය  
  

7. තේසුස ්වහන්තසේතේ උත්ථානය තුළින් ියතුනු ජීවි යට, 

 i. බලාතපොතරොත්තුව ලැබිණි. ii. ුනගීබව ලැබිණි. 

iii. නිතරෝගී බව ලැබිණි. iv. අමරණීයත්වය ලැබිණි.  
  

8. 'තගොල්තගො ා' යන්නට  වත් නමිය, 

 i. සීනායි ii. තජෝර්ොන් iii. කපාල පිටිය iv. තහොතර්බ්  
  

9. සතිතේ ප මුවන දින ක්රිසත්ුස ්වහන්තසේතේ තසොතහොන තව  ගිය කාන් ාව, 

 i. සාරා ii. මේෙලාතේ මරියා iii. තරතබකා iv. මාර් ා  
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10. තලොව මැවීතම් දී තගොඩබිම මතුකර ජලය එක්රැස ්කර නම් කත ේ, 

 i. තපොත ොව හා සාගරය තලස ය. ii. තපොත ොව හා අහස තලස ය. 

iii. තගොඩබිම හා ගිංගා තලස ය. iv. තගොඩබිම හා ජලාශ තලස ය.  
 (ලකුණු 2 ₓ 10 = 20) 

  

 

 II තකොටස 

  

  ප මු ප්රශ්නය අනිවාර්ය තේ. ප මු ප්රශ්නය හා  වත් ප්රශ්න තෙකකට පිළිතුරු ලියන්න. 

  

1. තකටි පිළිතුරු ලියන්න. 

 i. මැවීම ගැන සඳහන් වන බයිබලතේ තපො  කුමක් ෙ? තලෝකය මවන ලේතේ තකතසේ ෙ? 

ii. තෙවියන් වහන්තසේ තෙවන හා හ රවන දිනයන් හි මවන ලේතේ තමොනවා ෙ? 

iii. තෙවියන් වහන්තසේ මිනිසා මවන ලේතේ තකතසේ ෙ? කරුණු 2 ක් ලියන්න. 

iv. සූර්යයා හා චන්ද්රයා මගින් තෙේපියාණන් අපට සපයා තති තේවල් 2 බැගින් ලියන්න. 

v. ඔබ අවට සිටින සතුන් තෙතෙතනකු නම් කර ඔවුන්තගන් ඔතබ් දිවියට ග  හැිය යහගුණය 

බැගින් ලියන්න. 

vi. ඉරු දින ෙහම් පාසලට යාතමන් ඔබ ලබන තේව ආශිර්වාෙ 2 ක් ලියන්න. 

vii. යහපත් තේව සබඳ ාවයක් පවත්වා ගැනීමට දිනප ා ඔබ කරන තේවල් 2 ක් ලියන්න. 

viii. ියතු උප  හා සම්බන්ධ වූ පුේගලයන් තෙතෙතනකු නම් කරන්න. 

ix. තේසුස ්වහන්තසේ කරුසිය ම   ම දිවි පුෙන අවස්ථාතේ පැවසූ වෙන් ලියන්න. 

x. "ඔබ මා තසේතේ මන්ෙ? මා පියාණන්තේ මැුනතරහි සිටිය යුතු බව ඔබ තනොෙන්තන් ෙ?" 

තමතසේ පැවසුතේ කේෙ? කාටෙ? 

 (ලකුණු 4 ₓ 10 = 40) 

  

2. i. තේසුස ්වහන්තසේතේ උප  ආරිංචි වූ ජන තකොටස ්2 ක් නම් කරන්න. (ල. 04) 

ii. ඔවුන් ෙැක්වූ ප්රතිචාර තවන තවනම ලියන්න.  (ල. 06) 

iii. නත් තල් ප්රීතිය අර්ථාන්වි  ව තබො ගැනීමට ඔබට ක  හැිය තේවල් 5 ක් ලියන්න.  

                                                                                                                         (ල. 10) 

  

3. i. තේසුස ්වහන්තසේ  ැන්පත් කර තිබූ තසොතහොන තව  ගිය කාන් ාවන් ලෙ සුපුව  ලියන්න.

 (ල. 04) 

ii. ජුතෙේ හා ියතුනු පාස්කුව කුමක්ෙැයි තවන තවනම ලියන්න. (ල. 06) 

iii. තේසුස ්වහන්තසේතේ නැව  නැගිටීතම් සුපුව ට සාක්ෂි ෙැරීමට ඔතබ් ජීවි ය තකතසේ සකස ්

විය යුතුෙැයි විස් ර කරන්න. (ල. 10) 

  

4. i. මැවිල්තල් කාර්යතේ දී හත්වන දින සම්බන්ධතයන් බයිබලතේ සඳහන් වන්තන් කුමක් ෙ? ඒ 

අනුව එම දිනය අප අෙ තකතසේ ග  ක  යුතු ෙ? (ල. 04) 

ii. දින හය තු  මවන ලෙ තේ පිළිතවලින් ලියන්න. (ල. 06) 

iii. තේව මැවිල්ල සුරැකීමට ඔබ ක්රියාත්මක වන ආකාරය ගැන කරුණු 5 ක් ලියන්න. (ල. 10) 
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