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 නිවැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. නෙවියන් වහන්නසේ පසේවෙ දිෙ මවෙ ලද්නද් කුමක් ෙ? 

 i. මිනිසා ii. උරගයින් iii. ගසේවැල් iv. පක්ීන්  
  

2. නහාඳ / ෙරක අවනබෝධ කර ගැනීනේ ගස සංනක්තවත් කනළේ, 

 i. නද්ව කැමැත්ත ii. පරිපූර්ණ වර්ධෙය iii. නද්ව සේවරූපය iv. නිෙහසේ කැමැත්ත  
  

3. ඉශ්රානයල්ව ප පාරානවෝ ර ය යේනත් වසර යකයක් ටියායා ෙ? 

 i. 522 ii. 430 iii. 370 iv. 240  
  

4. නේසුසේ වහන්නසේ යහපත් බැේළු එනේරා නලස සඳහන් කරෙ සුභාරංචිය වන්නන්, 

 i. ශු. ලූක් ii. ශු. මනතව් iii. ශු. න ාහාන් iv. ශු. මාක්  
  

5. "නරෝගීන්ේ මිස නිනරෝගීන්ේ නවොනගන් කේ ෙැත." නේසුසේ වහන්නසේ නමනලස ප්රකා  කනළේ, 

 i. නලව්නේ නිවනසේ දී ය. ii. සානක්වුසේනේ නිවනසේ දී ය. 

iii. සීනමාන්නේ නිවනසේ දී ය. iv. ලාසරසේනේ නිවනසේ දී ය.  
  

6. නේසුසේ වහන්නසේ වින ේෂනයන් නමනහවර සඳහා නතෝරාගත් නොනළාසේනෙොේ තැබූ ොමය, 

 i. ආධුනිකයන් ii. දිවැටිවරයන් iii. නේරිතයන් iv. ධර්මදූතයන්  
  

7. බර්නතාලමියුසේ ෙේ නගෝලයා හැඳින්ූ තවත් ෙමකි, 

 i. ෙතානිනයල් ii. ොනිනයල් iii. ගමාලිනයල් iv. නපනුනයල්  
  

8. නේසුසේ වහන්නසේනේ නසේවනේ අරමුණු ප්රකා යේ පත් කළ සේාාෙය, 

 i. ොසනරත් ධර්ම ාලාව ii. න  පසලේ නද්ව මාළිගය 

iii. නහනරෝද්නේ මාළිගය iv.  යනෙව් මන්රණ සභාව  
  

9. සුභාරංචිය නගෙයෑමේ ශ්රාවකයන්ේ අමතරව නතෝරා ගත් ධර්මදූතයන් ගණෙ වන්නන්, 

 i. 80 ii. 12 iii. 50 iv. 70  
  

10. නගෝලයන් නත්රීමේ නපර නේසුසේ වහන්නසේ කනළේ, 

 i. අයදුේපත් කැඳවීම ii. යාච්ඤා කිරීම 

iii. නබෞතීසේම වීම iv. තත්ත්වය නසායා බැලීම 

  
 (ලකුණු 2 ₓ 10 = 20) 
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RCG(EDU) 

 පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

 II තකාටස 

  

  පළමු ප්රශ්ේනය ාා  ව්  ප්රශ්ේන තෙකකට පිළිතුු  ියයන්න. 

  

1. නකයා පිළිතු ප ලියන්ෙ. 

 i. නෙවියන් වහන්නසේනේ අණේ අයකක ප වීම නිසා සේියේ හා පු පෂයාේ විඳින්ෙේ ූ ෙඬුවේ 

නමාෙවා ෙ? 

ii. මිනිසාේ හිමි ූ නෙයාකාර ූ මරණය නවෙ නවෙ ම ලියන්ෙ. 

iii. බයිබල් පරිවර්තෙයේ ොයක ූ නෙනෙනෙක් ෙේ කර ඔවුන් කළ පරිවර්තෙය කුමක්ෙැයි 

ලියන්ෙ. 

iv. කාන්තාර ගමනන් දී ඉශ්රානයල්  ෙතාවේ කවකවරණය හා නපෝෂණය ලැණ ණ ආකාර 2 

බැගින් ලියන්ෙ. 

v. "සේවාමීන් වහන්නසේ මානේ ........ මේ ............ නොවන්නන් ය." නමහි හිසේතැන් සේපූර්ණ 

කරන්ෙ. 

vi. නේසුසේ වහන්නසේ දුන් අලුත් ආඥාව ලියන්ෙ. 

vii. නේසුසේ වහන්නසේනේ ශ්රාවකයන් 4 කනේ ෙේ ලියන්ෙ. 

viii. ඔබේ සතු පකේ කරෙ අය නලස ඔබ හඳුොගන්ො කණ්ඩායේ 4 ක් ෙේ කරන්ෙ. 

ix. එනසේ ඔබේ සතු පකේ කරෙ අය නවනුනවන් ඔබ ක්රියා කරන්නන් නකනසේ ෙ? ක පණු 4 ක් 

ලියන්ෙ. 

x. කිතුනුවකු නලස ඔබ වර්ධෙය කරගත යුතු යහපත් ගුණාංග 2 ක් ලියන්ෙ. 

 (ලකුණු 4 ₓ 10 = 40) 

  

2. i. නේසුසේ වහන්නසේ නපරටුව අප නගෙ යෙ 'ස පබිම' කුමක් ෙ? නේසුසේ වහන්නසේ එම ස පබිම 

කරා යෑමේ අපේ මග නපන්වීමේ නයාො ගත් ක්රම 2 ලියන්ෙ.   (ල. 04) 

ii. යහපත් බැේළු එනේනරකුනේ ලක්ෂණ තුෙක් ෙේ කර නේසුසේ වහන්නසේ තම ජීවිතනයන් එම 

ලක්ෂණ නපන්නුේ කළ බවේ උොහරණය බැගින් ලියන්ෙ. (ල. 06) 

iii. ඔබේ යහපත් එනේනරකු නලස කේයුතු කළ හැකි ආකාරය ගැෙ ක පණු 5 ක් විසේතර 

කරන්ෙ. (ල. 10) 

  

3. i. නේසුසේ වහන්නසේ මුල් ශ්රාවකයන් කැනඳව්නව් නකානහේ දී ෙ? එම මුල් ශ්රාවකයන් ෙේ කරන්ෙ.

  (ල. 04) 

ii. නද්ව නසේවයේ කැඳවීම ලබෙ අය තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග 3 ක් ලියන්ෙ.  (ල. 06) 

iii. ශ්රාවකයන් නත්රීනේ ටිදුවීනමන් ඔනජ ජීවිතයේ නගනෙෙ වැෙගත් සතයතා 5 ක් ලියන්ෙ.  

 (ල. 10) 

  

4. i. නේසුසේ වහන්නසේ ටිය නමනහය ආරේභ කරමින් කියවීමේ නතෝරාගත් ග්රන්ාය කුමක් ෙ? එහි  

සඳහන් අෙය  ාතිකයන් නෙනෙො කව්ෙ?  (ල. 04) 

ii. ොසනරත් නුවර ටිදු කල නද් ෙනේ ෙැක්ූ උන්වහන්නසේනේ නසේවනේ අරමුණු 3 ක් ලියන්ෙ.

  (ල. 06) 

iii. ඔබේ එම නමනහවනර් අරමුණු ආෙර් යේ ගනිමින් කළ හැකි නද්වල් 5 ක් විසේතර කරන්ෙ.

 (ල. 10) 

  

  

 


