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කාලය පැය තෙකයි.
9 තරේණිය

නම / අංකය : ………………………………………………………………

 නිවැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

නේව සබඳතාවය සහිතව දැහැමිව ජීවත් වූ මිනිනසකි,
i. ඊසාක්
ii. නෙෝවා
iii.

න ෝසප්

iv.

දානිනයල්

මෙහර නලෝකනේ නිර්මාතෘවරයානණෝ,
i. මිනිසා
ii. නදවියන් වහන්නසේ
iii.නේසුසේ වහන්නසේ
iv.ශුේධාත්මයාණන් වහන්නසේ
කිතුනු ඔබ නකනරහි ශුේධාත්මයාණන් වහන්නසේ වැඩිය කල ඔනේ ජීවිතය,
i.
බලනයන් හා ඇදහිල්නලන් පූර්ණ නේ.
ii. බලනයන් හා ධෙවත්කමින් පූර්ණ නේ.
iii. ඇදහිල්නලන් හා ධෙවත්කමින් පූර්ණ නේ.
iv. ධෙවත්කමින් හා දැනුනමන් පූර්ණ නේ.
දාවිත්නෙන් සාවුල් මිදීම ලැබුනේ,
i. ඒදන්හි දී
ii. න ෝර්දාන්හි දී

iii.

එම්මාවුසේ හි දී

iv.

එන්නෙදිනේ දී

දාවිත්නේ මිතුරා වූනේ,
i. සාවුල් ය.

iii.

න ාෙතන් ය.

iv.

ානසාන් ය.

ii.

සලනමාන් ය.

කිතුනු දිවිනේ වැදෙත්ම සන්නිනේදෙ මාධයය වන්නන්,
i. යාච්ඤාව
ii. නේමය
iii. නේව වචෙය

iv.

ඇදහිල්ල

7.

නේසුසේ වහන්නසේ ෙතාව ද සහභාගී කරනෙෙ කළ ප්රාතිහාහාර්යයකි.
i.
ii. හාරදහසකට කන්ට දීම
නරෝගීන් සුව කිරීම
iii. මාරුත දමෙය
iv. මුහුද මත ඇවිදීම

8.

පැරණි ගිවිසුනම් එලිය දිවැසිවරයාට නපෝෂණය ලබා දුන්නන්,
i.
ii. ශාරනපත්හි වැන්දඹුව හා කටටා
ොයින් නුවර සේිය හා කටටා
iii. මේදලානේ මරියා හා කටටා
iv. රූත් හා කටටා

9.

කාොහි සරණ මංෙලයය සඳහන් වන්නන්,
i.
මනතේ සුභාරංචිනේ ය.
iii. න ාහාන් සුභාරංචිනේ ය.
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ii.
iv.

ලූක් සුභාරංචිනේ ය.
මාක් සුභාරංචිනේ ය.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

10. "සේවාමීන් වහන්නසේ මනේ එනේරානණෝ ය" යෙ ගීය සඳහන් වන්නන්.
i.
ii. ගීතාවලිය 121 ය.
ගීතාවලිය 23 ය.
iii. ගීතාවලිය 105 ය.
iv. ගීතාවලිය 119 ය.
(ලකුණු 2 ₓ 10 = 20)

II තකාටස
පළමු ප්රශේෙය හා තවත් ප්රශේෙ නදකකට පිළිතුරු ලියන්ෙ.
1.

නකටි පිළිතුරු ලියන්ෙ.
i. පංච ටසේතකයට අයත් නපාත් 4 ක් ෙම් කරන්ෙ.
ii. නදවියන් වහන්නසේනෙන් ආබ්රහම් ලැූ  නපානරාන්දු 2 ක් ලියන්ෙ.
iii. දාවිත් තුළ තිහාූ  යහපත් ගුණාංෙ 4 ක් ලියන්ෙ.
iv.
හාරදහසක් නසෙෙ නපෝෂණය කිරීමට නේසුසේ වහන්නසේ නයාදා ෙත්නත් නමාෙවා ද?
v. කිතුනු දරුනවකු නලස පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට ඔබට කළ හැකි නේවල් 2 ක් ලියන්ෙ.
vi.
කාො නුවර නේසුසේ වහන්නසේ සිදුකළ ප්රාතිහාහාර්ය 2 ලියන්ෙ.
vii.
සිත් හැරීමට ලක් වූ සානක්සු නේසුසේ වහන්නසේ ඉදිරිනේ කළ ප්රකාශ 2 ලියන්ෙ.
viii. වතුර, මිදියුෂ බවට පත් කිරීනම් සිදුවීනමන් නේසුසේ වහන්නසේ නපන්වූ සතයතා 2 ක් ලියන්ෙ.
ix. යාච්ඤාවක තිහාබිය යුතු ප්රධාෙ අංෙවලින් 2 ක් සඳහන් කරන්ෙ.
x. යහපත් බැටළු එනේනරකුනේ ලක්ෂෙ 4 ක් ලියන්ෙ.
(ලකුණු 4 ₓ 10 = 40)

2.

i.
ii.
iii.

නදවියන් වහන්නසේ නෙෝවාට දුන් අණ විසේතර කරන්ෙ.
නේව වචෙනේ සඳහන් පරිදි නෙෝවා සතු ගුණාංෙ 3 ක් ලියන්ෙ.
නෙෝවානෙන් අපට ෙත හැකි ආදර්ශ 5 ක් විසේතර කරන්ෙ.

3.

i.
ii.
iii.

නේසුසේ වහන්නසේ යාච්ඤාව තම ජීවිතයට අදාල කරෙත් අවසේථා 2 ක් ලියන්ෙ.
(ල. 04)
සේවාමීන්නේ යැදුනමහි අපි සාමුහිකව කරෙ ඉල්ීම් 3 ක් ලියන්ෙ.
(ල. 06)
යාච්ඤාව තුළින් ඔනේ ජීවිතයට ලැබුෙ ආශිර්වාද නමාෙවා දැ යි විසේතර කරන්ෙ. කරුණු 5
ක් වත් ලිවිය යුතු ය.
(ල. 10)

4.

i.
ii.
iii.

"යන්ෙ ඔනේ ටත්රයා ජීවත් වන්නන්ය" නමහි අවසේථා සම්බන්ධය ලියන්ෙ.
රා ය නිලධාරියානෙන් විදහා දැක්වුනු චරිත ලක්ෂණ 3 ක් ලියන්ෙ.
සුවනේ ආශිර්වාදය පතෙ ඔනේ මිතුනරකු නවනුනවන් යාච්ඤාවක් ලියන්ෙ.
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(ල. 04)
(ල. 06)
(ල. 10)

(ල. 04)
(ල. 06)
(ල. 10)

