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10 කරනණිය

I ක ොටස
 සියලුම ප්රශ්නවලටට ිළිතුරු  සයය්ව.
 I ක ොටකසන එක් ප්රශ්නවයක් සහාො ටුණු  කක ක් ිමිවක..
 නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්ෙ.
(01) නෙසියස් වහන්නස් නබත්නලනහම් උපදිෙ බව කී දිවැසිවරයා කවුද?
(i) නයසායා
(ii) මීකා
(iii) නෙරමියා
(iv) ආනෙෝස්
(02) නසකරියස් අයත් වූ නේරුව කුෙක්ද?
(i) දාවිත්නේ
(ii) ආනරාන්නේ
(iii) අබියානේ
(iv) නහනරෝද්නේ
(03) නසකරියස් න ාළුව සිටි කාලය තුළදී ඔහු තුළ වර්ධෙය වූ ලක්ෂණ
(i) අකීකරුකෙ හා අවිශ්වාසය
(ii) නද්වභය හා ස්ූතිවන්තභාවය
(iii) නේෙය හා සනහෝදරත්වය
(iv) විශ්වාසය හා කරුණාව
(04) ජුනදව් චාරිත්ර අුවව නසුසස් වහන්නස් කැප කරුව ලැුවනව් දිෙ කීයක පුසවද?
(i) දිෙ 8 යි.
(ii) දිෙ 14 යි.
(iii) දිෙ 20 යි.
(iv) දිෙ 40 යි.
(05) තරුණ අවධිනේ සි ෙ දිවැසිවර එලියානේ ආත්ොුවභාවනයන් ක්රියා කනළ්
(i) නසුසස් වහන්නස් ය.
(ii) සිම්නයාන් ය.
(iii) ස්ොවක නොහාන්ය. (iv) නෙරමියා ය.
(06) නසුසස් යන්නෙහි අර්ථය වන්නන්
(i) නදවියන් වහන්නස් මුදෙ නස්ක.
(ii) නදවියන් වහන්නස් අප සෙ යි.
(iii) නදවියන් වහන්නස් අප සරණයි.
(iv) නදවියන් වහන්නස්නේ දාසයාය.
(07) ෙරියතුමියනේ ජීවිතාදර්ශය අ ය කරෙ ඔබ
(i) අවදාෙම් සහිත තිරණ නො ත යුතුය.
(ii) සොෙ ප්රතිචාරය කුෙක් වූවත් නිවැරදි නද් කළ යුතුය.
(iii) ප්රශ්ෙ ඉදිරිනේ කැළීමෙ පත්විය යුතුය.
(iv) විනශ්ෂ පුවත් ආරංචි වූ වි උදම් ඇනිය යුතුය.
(08) සැත්තෑ නදොනේ ධර්ෙදූත නස්වය පිළිබඳ උදම් අෙමින් පැමිණි න ෝලයන් නසුසස් වහන්නස් පැවුසනව් ප්රීති
වියයුත්නත් කුෙක් සඳහා කියාද?
(i) නස්වය සාර්ථක වූ බැවින්
(ii) ස්වර් නයහි ෙෙ ලියා ඇති බැවින්
(iii) නස්වය කැඳවුව ලැබූ නිසා
(iv) නස්වනේ බාධක ෙය ත් නිසා.
(09) නසුසස් වහන්නස් සිය ශ්රාවක කඩායායෙ නතෝරා ත් අපේනේවුස්නේ පුත්රයා කවුද?
(i) සීනොන් ය.
(ii) නොහාන් ය.
(iii) ොනකාබ් ය.
(iv) අන්යෲ ය.
(10) කිතුුව පවුලක් තුළ තිබිය යුතු විනශ්ෂත්වයකි
(i) නේෙය හා ව කීම් නබදා ැම.ෙ.
(ii) නදෙව්පියන් දරුවන් නකනර් දක්වෙ දැඩි පාලෙය.
(iii) නද්ව වචෙය වාචිකව ප්රකාශ කිරීෙ.
(iv) සියලුනදොෙ මුදපේ ඉපයීෙ දරෙ වෑයෙ.
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(01)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(11) “ස්වාමීනි ො ඔබනේ උපකරණයක් කර ත ෙැෙව” නෙනස් සඳහන් වන්නන්
(i) ශු. ෆ්රැන්සිස්තුොනේ යැමෙනෙහි
(ii) ස්වාමීන්නේ යැමෙනෙහි.
(iii) ශු. අන්නතෝනිතුොනේ යැමෙනෙහි
(iv) න ත්නසෙනි යාච්ඤානවහි.
(12) කිතුුවවකුනේ යුද්ධායුධ අතරින් එකක් නොවන්නන්
(i) සතයය ෙැෙති ඉපපටිය.
(ii) දමිටුකෙ ෙැෙති ළය වැස්ෙ
(iii) නද්ව වචෙය ෙැෙති මෙන්ෙ.
(iv) ඇදහිපේල ෙැෙති පලිහ
(13) යැරපේ නද්ව ැතිතුො උපන්නන්
(i) 1872
(ii) 1896
(iii) 1906
(iv) 1900
(14) මුපේ කිතුුව සභානව් ආරම්භය සිමෙවූනේ
(i) නරෝෙනේ ය.
(ii) පලස්ීෙනේ
(iii) සිරියානව්
(iv) මිසනරනේ
(15) ශුද්ධාත්ෙ බලනයන් ෙැවත ජීවිතය ලද්නද්
(i) සානක්වුස්
(ii) සාවුපේ
(iii) ොර්තා
(iv) නදෝර්කස්
(16) නසුසස් වහන්නස්නේ නශ්ර්ෂ්්ත්වය ැෙ අොවැකි කී දිවැසිවරයා
(i) නයනසායා
(ii) ෙලාකි
(iii) එලියා
(iv) නෙරමියා
(17) “එතුො කලකිනරන්නන්වත් අධධර්යය පත්වන්නන්වත් ෙැත.” නෙයින් නසුසස් වහන්නස්නේ නස්වය
(i) බලය ෙත ක්රියාකරෙ බව නපන්වයි.
(ii) අභිනයෝ හමුනව් නොසැලී සිටිෙ බව නපන්වයි.
(iii) කලකිනරෙ මුත් නොසැනලෙ බව නපන්වයි.
(iv) අභිනයෝ සාකච්ඡානවන් ෙය න්ො බව නපන්වයි.
(18) කිතුුව අප කටුක අත්දැකීම් හරහා ෙන් කරෙ වි
තයුතු වයාත් ුසමෙුස පියවර
(i) දයානවන් හා කරුණානවන් ක්රියා කළයුතුය.
(ii) ප්රඥාානවන් හා බලනයන් ක්රියාකළ යුතුය.
(iii) ඉවසීනෙන් හා ධධර්යනයන් ක්රියා කළ යුතුය.
(iv) දක්ෂතාවනයන් හා බලනයන් ක්රියා කළයුතුය.
(19) නසුසස් වහන්නස් නලෝකනේ පව් මෙරලෙ නදවියන් වහන්නස්නේ බැ ළු නපෝතකයා නලස හඳුන්වා මෙන්නන්
(i) නේමෙරු
(ii) ස්ොවක නොහාන්
(iii) නෙෝනසස්
(iv) නයසායා
(20) නසුසස් වහන්නස්නේ නස්වනේ ආදර්ශය ලබෙ අප
(i) නස්වය ලැබීෙ නයාමුවිය යුතුය.
(ii) බලය ක්රියාත්ෙක කළයුතුය.
(iii) අණසක පැතිරවිය යුතුය.
(iv) නස්වය කිරීෙ නයාමුවිය යුතුය.

(ලකුණු 20 x 2 = 40)
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(02)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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II ක ොටස
 යළමු ප්රශ්නවය ාො වල්  ප්රශ්නව ාවක ට ිළිතුරු  ලිය්ව.
(01) නකටි පිළිතුරු සපයන්ෙ.
I. ජුදා සොෙනේ නදවියන් වහන්නස්නේ වැයසිටීෙ සංනක්තවත් කනළ් කුෙකින්ද?
II. කිතුුව දරුවකු තුළ තිබිය යුතු යහපත් ගුණාං නදකක් ලියන්ෙ.
III. ඝණඳුරු නද්ශනේ විසූවන් ආනලෝකයක් වූනේ කවුද?
IV. ස්ොවක නොහාන්තුොනේ “ෙ පිළිනයල කිරීනම්” නස්වය ැෙ අොවැකි පැවසූනේ කවුද?
V. “නෙසියස්” යෙ වචෙනේ අර්ථය ලියන්ෙ.
VI. ආබ්රහම්නේ පුත්රනයකු හා දියණියක නලස ෙම් කළ නදනදො කවුද?
VII. ජුනදව් සොෙනේ ප්රතික්නෂ්පය ලක්වූ ෙෙ කඩායායම් නදකක් ලියන්ෙ.
VIII. නසුසස් වහන්නස් නතෝරා ත් මුපේ ශ්රාවකයන් නදනදනෙක් ෙම් කරන්ෙ.
IX. න ෙසරත් විල හඳුන්වෙ තවත් ෙම් නදකක් ලියන්ෙ.
X. නසුසස් වහන්නස් නවුවනවන් නදෙව්පියන් ඉටුකළ ජුනදව් චාරිත්ර නදකක් ලියන්ෙ.
(02) .

(ලකුණු 2 x 10 = 20)

I. විනශ්ෂ උපත් ැෙ ුසභාරංචි ලැබූවන් ෙම් කරන්ෙ.
(ලකුණු 02)
II. ඔවුන් එෙ ුසභාරංචි වල දැක්වූ ප්රතිචාර නවෙ නවෙ ෙ ලියන්ෙ.
(ලකුණු 03)
III. කිතුුව ඔබ ලැනබෙ නද්ව කැඳවීම් නදකක් ෙම් කර ඔබ එය ප්රතිචාර දක්වෙ ආකාරය පැහැදිළි

කරන්ෙ.

(ලකුණු 05)

(03) .
I. නසකරියන්නේ ප්රශංසා ීයනයහි ස්ොවක නොහාන්

ැෙ අවධාරණය නකනරෙ සතයතා නදකක්

ලියන්ෙ.
II. ස්ොවක නොහාන්තුො සරළ ජීවිතයක් තකළ බව නපන්වීෙ උදාහරණ තුෙක් (ලකුණු 02)
ලියන්ෙ.
03)
III. ඔබ අව සිටිෙ පීයෙය හා අසහෙය පත්වූවන් නවුවනවන් ඔබ කළ හැකි නද් (ලකුණු
නයෝෙො
කරන්ෙ.
(ලකුණු 05)
(04) .
I. “දිවැසිවරයා” යුව කවනරක්දැයි පැහැදිළි කරන්ෙ.
(ලකුණු 02)
II. කිතු උපත ැෙ කියනවෙ ඔබ ඉන ෙ ත් දිවැස් වැකි නදකක් ලියන්ෙ.
03)
III. වර්තොෙ සොෙනේ දිවැසිවරු නලස නපම.සිටින්නන් කවුද? ඔවුන න් වෙ නස්වය(ලකුණු
පැහැදිළි
කරන්ෙ.
(ලකුණු 05)
(05)
I. නේරිත යෙ වචෙනයහි අර්ථය පැහැදිළි කරන්ෙ.
II. ධර්ෙදූත චාරිකාවලින් ඇතිවූ ප්රතිලල තුෙක් ලියන්ෙ.
(ලකුණු 02)
III. ධර්ෙදූත නස්වය පි ත්කර යැවීනම්දී නසුසස් වහන්නස් ලබාමෙන් උපනදස් තුෙක් ලියා ඒ(ලකුණු
එක් එක්
03)
කරුනණහි වැද ත්කෙ ඔබ දකින්නන් නකනස් දැයි පැහැදිළි කරන්ෙ.
(ලකුණු 05)
(06)
I. නසුසස් වහන්නස් තෙ නදෙව්පියන් සෙ නෙරුසලම් නද්ව ොළි ය ගිනේ ඇයි?
II. උන්වහන්නස් හා තෙ ෙෑණියන් අතර වූ සංවාදය ලියන්ෙ.
(ලකුණු 02)
III. එෙ සංවාදය ඇුසරින් අප අවධාරණය කරන්නන් කුෙක්ද? නද්ව රානෙයේ දියුණුව සඳහා
කිතුුව
(ලකුණු
03)
දරුවකු වෙ ඔබනේ ව කීෙ පැහැදිළි කරන්ෙ.
(ලකුණු 05)
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(03)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

OL/2020/15-S –II /RCG(EDU)

(07) පහත ොතෘකා අතරින් නදකක් ැෙ නකටි ස හෙක් ලියන්ෙ.
I. ස්ොවක නොහාන්තුො නස්වය සූදාෙම් වීෙ.
II. නසුස බිළිඳු නවුවනවන් ඉටු කළ ජුනදව් චාරිත්ර
III. කිතුුව ජීවිත පැවැත්ෙ.
(ලකුණු 2 x 5 = 10)
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(04)

