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අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2020 පිටු අංක 01 

 

 

 

 

 

 1 – 20 දක්වා ප්රශ්නන වට  ෙකි  පිිතුරු  පපය්න. 

 

1) ෙප්තෙකාපනත මංගටයය යු  ුමමක්ද   

2) ෙේදුු  ුරමාෙේ මහා ප්රකාශ්ය ියය්න. 

3) මුල් කිුරු  පභාව ක්රියාමකමක  ප ප්රධාාන ධාාරා ෙදක ියය්න. 

4) ෙප්තෙකාපනත දින ෙේදුු  ුරමා කළ ෙේශ්නෙය් ඉපනමුර  ප කු ණු ෙදකක් ියය්න. 

5) විජාතී්ෙේ අෙපෝපනුරළුවරයා කවුද  ඔහුෙේ කැඳවීම ගැන ෙේසුපන වහ්ෙපන පැවසූ වද් ියය්න. 

6) පළමු ධාර්මදූත ගමන  පහභාගී  පව් කවුද  

7) පර්ගා වටදී සිදු ප විෙශ්නෂ සිදුවීම ියය්න. 

8) ඇත්පන හි ෙේශ්නය පැවැමකවුෙේ ුමමන පනථානයකද  එම ෙේශ්නය  පාදක කර ගමකෙමක ුමමක්ද   

9) එපීපෙේදී පාවුළු ුරමා  මුහුණ දීම  සිදු ප අභිෙයෝග ෙදකක් ියය්න.  

10) පාවුළු ුරමා ෙජු පටෙේදී අමකඅඩංගුව  ග්නා බව  දිවැපනවැකියක් පැවසූෙේ කවුද  එම සිදුවීම ියය්න. 

11)  ෙරෝමය  යන ගමේදී පාවුළු ුරමා පාක්ි දැරූ ආකාර ෙදකක් ියය්න. 

12) නව ගිවිසුම ුරළ විජාතී් ශුේධාාමකමයාණ් අමකදුටු ප්රථම අවපනතාව ුමමක්ද   

13) ශු. ෙජාහා් ුරමා දක්වන ෙටප  මිදි වැට හා මිදි අුර මගි් ුමමක් පංෙක්තවමක කරයි ද  

14)  පාවුළු ුරමා ෙකාරි්ි වු ්  පැවසූ ආකාරය  ෙේමෙේ ගුණාංග ෙදකක් ියය්න. 

15) යහපමක බැ ළු එෙේෙරුමෙේ ටක්ෂණ ෙදකක් ියය්න. 

16) හිපනතැ් පුරව්න. 

පාමය ඇි කර්ෙනෝ භාගයව්තෙයෝය  .................................................................................... 

යුක්ිය උෙදපා පීඩා විඳි්ෙනෝ භාගයව්තෙයෝය  ....................................................................... 

17) පමාව දීම ගැන ෙේසුපන වහ්ෙපන ෙේදුු  ුරමා  කීෙේ ුමමක්ද  උ්වහ්ෙපන එයි් අදහපන කෙළන ුමමක්ද  

18) ෙදවිය් වහ්ෙපන ආබ්රහේ  දු් ෙපාෙරා්දු ෙදකක් ියය්න. 

19) නැව බිඳී ගිය පසු පාවුළු ඇුරළු පිරිප පැමිණිෙේ ුමමන දිවයින  ද  එහි ප්රධාාියයාෙේ නම ියය්න. 

20) පරිසිවරෙයුම ෙටප ආගමික පසුබිම පාවුළු ුරමාෙේ ෙපනවය  උදේවක්  ප ආකාර ෙදකක් ියය්න.  

 

(ටුමණු 40) 
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කාටය - පැය එකයි මිියමකුර ිහයි. 



OL/2020/15-S  /RCG(EDU) 

 

අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2020 පිටු අංක 02 

 

 ප්රශ්නන සියල්ට ම පිිතුරු  පපය්න. 

1) 

i මුල් කිුරු  පභාෙේ සුභපාධාන ප්රිපමකිෙේ ප්රධාානතම ටක්ෂණය ුමමක්ද     (ටුමණු 2) 

ii ඉ් ඉපනමුර  ප වැදගමක කු ණු හතරක් ියය්න.        (ටුමණු 8) 

iii සුභපාධාන ෙපනවෙේ ෙයෙදන අතරුරර ඇි ප ගැ ළු විපඳා ගැනීම  ශ්රාවකය් ක්රියා කළ ආකාරෙය් කිුරු  

ඔෙේ දිවිය  ටැෙබන ආදර්ශ් පහක් ියය්න.                (ටුමණු 10)  

2) 

i ෙතවන ධාර්මදූත ගමන  එක් පව් නේ කර්න.       (ටුමණු 4) 

ii එම චාරිකාව හා බැඳුු  වැදගමක ම නගරය ුමමක්ද        (ටුමණු 2) 

එහිදී පාවුළු ඇුරළු කණ්ඩායම මුහුණ දු් සිදුවීේ ෙදකක් ියය්න.     (ටුමණු 4) 

iii ෙතවන ධාර්මදූත චාරිකාෙේ දී පාවුළු ඇුරළු කණ්ඩායම ක්රියා කළ ආකාරෙය් ඔෙේ දිවිය  ගත හැකි ආදර්ශ් 
පහක් ියය්න.                     (ටුමණු 10) 

 

3)  

i “ගුු  ෙේවයිිය  ඔබ ෙදවිය් වහ්ෙපන ෙවි් වැඩම කළ ගුු වරෙයක් බව අපි දියමු.” ෙමෙපන පැවසූෙේ 

කේද  “ගුු  ෙේවයිිය” යන අර්ථය ෙදන හීබෲ වචනය ියය්න.      (ටුමණු 4) 

ii “ම  වුරර ි කක් ෙද්න” යි ෙේසුපන වහ්ෙපන පැවසුෙේ  කා ද   

ෙේසුපන වහ්ෙපන එම සිදුවීෙම් පමාජය  දැක් ප පණිවිඩ ෙදකක් ියය්න.    (ටුමණු 6) 

iii ෙේසුපන වහ්ෙපන හා පේබ්ධා වීම  ඔබ ුරළ වර්ධානය කර ගත යුුර යහපමක ගුණාංග පහක් ියය්න.  
(ටුමණු10)  
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