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 ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු ලියන්න. 

01. නිවැරදි පිළිතුර ශ්සොයා යා කරන්න. 

i. බයිබලය තුළින් අශ්ේ ජීවිෙයට   ශ් ෝසේ ය. 

ii. ගල් ගසා මරා දමනු ලැබුශ්ේ  කමාවූ ශ්සේක 

iii. පාරාශ්වෝශ්ේ සිහින ශ්ේරුශ්ේ  ඔවදන් ලැශ්ේ 

iv. ශ්ේසුස ්වහන්ශ්සේ සතුරන්ට  ශ්ේදුරුය 

v. ශ්ගෝලයන් ශ්දොශ් ොස්ශ්දනාශ්ේ නායකයා  ස්ශ්ේපන්තුමා 

02. හරි නම් () ලකුණ ද වැරදි නම් ( X ) ලකුණ ද ශ්යොදන්න. 

i. අන්තිම රාත්රී ශ් ෝ නයට ශ්පර ශ්ේසුස් වහන්ශ්සේ රාවකයන්ශ්ේ පාද ශ්සේ ස ශ්සේක. (………) 

ii. දානිශ්යල් රා  අණ පරිදි ශ්දවියන් වහන්ශ්සේට නමස්කාර කිරීම නැවැේවීය. (………)  

iii. ශ් ෝෂුවා බිඳ ශ්හළු පවුර පිහිටිශ්ේ ශ් රිශ්කෝශ්ේය.  (………) 

iv. කිතුනු දරුවකු ශ්ලස ඔබ දිනපො යාච්ඤා ක  යුතුය. (………) 

v. අපි ඉවසීශ්මන් ක්රියා කිරීම අවශය නැෙ.  (………) 
 

03. නිවැරදි පිළිතුර ශ්ෙෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

i. ශුද්ධාේම ඵලයකි (කඩිසරකම, යහපේකම) 

ii. ශ්ේසුස ්වහන්ශ්සේ යාච්ඤා ක  සථ්ානයකි (පාළුකරය, ක්රීඩා ා පිටිය) 

iii. කිතු උපෙ සම්බන්ධශ්යන් එ ශ්ේරුන්ට ලැබුණ ලකුණ (ොරකාව, ගව ඔරුව) 

iv. ඒලී පූ කතුමා සමග ජීවේවූශ්ේ (සිම්ශ්යොන්, සාමුශ්වල්) ය. 

v. බයිබලශ්ේ මුළු ශ්පොේ ගණන (96 කි, 66 කි) 

04. ශ්දවියන් වහන්ශ්සේ මැවූ ශ්ද් දින අනුව පිළිශ්වලට සකස් කිරීමට අංක ශ්යොදන්න. උදාහරණයක් 

සපයා ඇෙ. 

i.  ලය සතුන් හා පක්ෂීන් (..............) 

ii. අහස (..............) 

iii. සිේපාවුන්, උරඟයන් හා මිනිසා (..............) 

iv. දවාල හා රාත්රිය (..............) 

v. ශ්පො ව, සාගරය හා ගස්වැල් (..............) 

vi. ඉර, හඳ හා ොරකා (..............) 
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කාලය පැය 01 මිනිේතු 15 යි. 

(අශ්නක් පිටුව බලන්න.) 

(2 x 5 = 10) 

(2 x 5 = 10) 

(2 x 5 = 10) 

(2 x 5 = 10) 
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05. සුදුසු වචන ශ්යොදා හිසේැන් පුරවන්න. 
 

(ර වරු / ඉවසීම / ශ්ේදුරු / ශ් රුසලමට / නැවක් / ශ්ද්ව සෙශ්යෝ / ශ් ෝර්දාන්/ යාච්ඤා / දින 06 / උදේ) 

 

i. ශ්දවියන් වහන්ශ්සේට ශ්ලෝකය මැවීමට .......................................................ක් ගෙවිය. 

ii. අශ්ේ අසල්වැසියන්ට නිෙර ...............................................කිරීම යහපේ ගුණාංගයකි. 

iii. කිතු උපෙ ගැන .................................................ප්රශංසා ී  ගැූහහ. 

iv. බිළිඳු ශ්ේසුස්ව බැලීමට .................................................තුන්ශ්දශ්නක් පැමිණිශ්යෝය. 

v. ශ්ේසුස ්වහන්ශ්සේ රා ශ්ේ සින් ........................................... වැඩිය ශ්සේක. 

vi. අපි දිනපො ශ්දේ පියාණන්ට ...............................................................කරමු. 

vii. ...................................................ශුද්ධාේම ඵලයකි. 

viii. ශ්නෝවාට ශ්දවියන් වහන්ශ්සේ විශාල ...................................................ෙැනීමට කී ශ්සේක. 

ix. ආබ්රහම් පදිංි  වූශ්ේ ........................................................ෙැනිෙලාශ්ේය. 

x. ශ්ේසුස ්වහන්ශ්සේ ෙම පාද ශ්සෝදනවාට ..........................................කැමති වූශ්ේ නැෙ. 

06. ශ්කටි පිළිතුරු ලියන්න. 

i. ශ්දවියන් වහන්ශ්සේ මිනිසා මැේශ්ේ කීශ්වනි දවශ්සේද? 

.......................................................................................................................... 
ii. මිසරශ්ේ වහලුන් ශ්ලස සිටි ඉරාශ්යල්  නොවට විඳින්ට වූ කරදරයක් ලියන්න. 

             ......................................................................................................................... 

iii. ශ්ේසුස ්වහන්ශ්සේ ඉපදුශ්න් කුමන නගරශ්ේ ද? 

......................................................................................................................... 
iv. ශ්ේසුස ්වහන්ශ්සේ රා  ශ්ේ සින් ශ් රුසලමට පැමිණීම අප අද සමරන්ශ්න් කවදාද? 

.......................................................................................................................... 
v. බයිබලශ්ේ පැරණි ගිවිසුමට අයේ ශ්පොේ ගණන කීයද? 

.......................................................................................................................... 

  

(2 x 10 = 20) 

(2 x 5 = 10) 
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07. පිළිතුරු ලියන්න. 

i. ශ්ේසුස ්වහන්ශ්සේ කුරුසිය මෙ පැවසූ ප මු වාකයය ලියන්න. 

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

ii. ඔබට වැරදි කරන අය ශ්වනුශ්වන් ඔබට ක  හැකි ශ්ද්වල් ශ්දකක් ලියන්න.  

 

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

iii. අන්තිම රාත්රී ශ් ෝ නශ්යන් පසු ශ්ේසුස ්වහන්ශ්සේ කශ් ේ කුමක්ද? 

 

................................................................................................................... 

iv. බයිබලය ගැන වාකය පහක් ලියන්න.  

 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

(ලකුණු 04) 

(ලකුණු 04) 

(ලකුණු 02) 

(ලකුණු 10) 



3 ශ්රේණිය - ශ්ෙවන වාර අවසාන නිපුණො අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2019 පිටු අංක 4 
 

v. බයිබලය කියවීශ්මන් ඔශ්ේ දිවියට ලැශ්බන ප්රශ්යෝ න පහක් ලියන්න. 

 

 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

(ලකුණු 10) 


