
බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තුදේන්තුව 
වර්තෂ අවසාන පරීක්ෂණය - 2020  

දර්ණිය 11 විෂයය ඉස්ලාේ     කාලය පැය 03යි 
ලකුණු ක්රමය 

 

 2 දකාටස 

1. 

I. වහී මත්ුව්වූ , වහී කකරු මත්ුව්වූ 

II. සුබහාන රබ්බියල් අඃලා විහේීහී 

III. සුළු කිල්ල (වුළුඃ කිරීම) , මහා කිල්ල (ස්නානය) 

IV. අල්කුර්තආන්ත , අස්සුන්තනාහ් 

V. අසර්ත - අල්කුර්තආන්ත සුන්තනාහ් මත පෙනේ ූ 
රඃයූ - තීක්ෂණ ඥානයමගින්ත විසදුේ ලබාීම 

VI. කඃබා , මස්ිදුල් නබවි , මස්ිදුල් අක්සා 

VII. මඃතසිලා , කවාරිජ් , ජබරිය්යා 

VIII. සීරු රසුුල්ලාහ් , අර්ත රසීදුල් මක්දුේ 

IX. ෆකීර්ත - කිසිම ආොයමක් දනාමැත්තා 
මිස්කින්ත - ප්රමාණවත් ආොයමක් දනාමැත්තා 

X. නිය්යත් තැබීම  
අුයම සිට හිරු බැස යන ුරු ආහාර පාන ගැනීම , ශාරීරික සබෙතා පැවැත්ීම වැනි අනුමත 

ක්රියා වලින්ත වැළකී සිටීම. 

 

 
       (2*10=20) 
2. 

I. කුර්තආන්ත නීතිය ඍජුව ලබා දෙයි. 
නීතියට අොල පෙනම ලබා ී එමගින්ත නීතිය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ීම. 

 

II. කලීෆා අබුබක්කර්ත (රලි) ුමාදේ කාලදය් හාෆිල් වරුන්ත මියයාමත් සමග කුර්තආනය ග්රන්තථාර ඨ 

කිරීදේ අවශයතාවය උමර්ත (රලි) ුමා දගන හැර ෙක්වා , ග්රන්තථාර ඨ කිරීදේ දස්වයට අොළ 

නායකත්වය කසද් ඉබ්බනු තාිත් (රලි) ුමාට පවරා ලිීම. එයට අොළ සාක්ිආදිය පෙනේ කර 

ගනිමින්ත පළමූ මස් හබ්බ පිළිදයළ කිරීම. 

III. පහත ආකාරයට හීස් ආරක්ෂා විය. 

• සහාබාවරු හීස් කට පාඩේ කර ආරක්ෂා කළහ. 

• සමහරු ලියා කටපාඩේ කළහ. 

• හීස් ක්රියාවට නංවා ආරක්ෂා කළහ. 

• අස්හාබුස් සුෆ්ෆාවරු හීස් ඉදගනදගන ඉගැන්තූහ. 

• හීස් දගානු කර ග්රන්තථ එළි ෙැක්ීම. 

• හීස් ඉගැන්තීදේ පන්තති පැවැත්ීම. 

• හීස් දර්ෂ්ඨත්වයට පත් කර දර්ණි ගත කරන ලී. 
       (2+3+5=10) 



 
3. 

I. මහ්රේ - පවුදල් නෑකම , විවාහක නෑකම නැතිනේ කිරි බීදේ නෑකම දහ්ුදවන්ත කාන්තතාවකට 

දහෝ පුරුෂයකුට විවාහ ීමට තහනේ කල අය. 

 
අජ්නබ්බ - පිටස්තර අය , සමීප ඥාතීන්ත දනාවන අය , විවාහ ීමට අනුමත කල අය. දමවැනි අය 

ස්පර්තශ කල දනාහැකිය. දමාවුන්ත සමග තනිව ගමනක් යාමට දහෝ තනිව සිටීමට දහෝ අවසර 

දනාමැත. 

 

II.   

• සාලිහීන්ත ූ පරපුරක් ිහි කිරීම. 

• ශාරීරික හා මානසික සහනය ලබා දද්. 

• යහපත් සමාජයක් දගාඩනැගීමට දහ්ුීම. 

 

III.   

• ෙරුවන්ත සමග ආෙරදයන්ත කටයුු කරයි. 

• පවුල දවනුදවන්ත හැකි පමණ වියෙේ කරයි. 

• දහාෙ අධ්යාපනයක් ලබා ගනී. 

• දල් නෑකම රැකදගන හැසිදරයි. 
යහපත් හැසිරීම , නිදරෝගී බව ආදිය ලබා දෙයි      

         

         
       (2+3+5=10) 

 

 

 

 
4. 

I. “ජමාඅත් සලාතය අවසන්ත ූ පසු භුමිදය් විසිර දගාස් අල්ලාහ්දේ ෙයාව ලබා ගන්තන”(62:10) 

II.   

• ඉපයීම අල්ලාහ්දේ ෙයාව දසීදේ උත්සාහයකි. 

• ඉපයීම මස්ලිේවරදයකුට අනිවාර්තය ූ දෙයකි. 

• ඉපයීම නැමදුමකී.(දකටිදයන්ත පැහැදිලි කිරීම 

III.   

• ඔවුන්තදේ ගනුදෙනු කටයුු නැමදුමක් දව්ව. 

• ගැනුේකරු හා විකුණුේකරු අතර නෑකම රැදක්. 

• වයාපාරදය් ස්ථාවර බව හිමි දව්ව. 

• අනවශය දෙෝෂාදරෝපණ වලින්ත ආරක්ෂාව හිමි දව්ව. 

• හරාේ ූ ගනුදෙනු වලින්ත මිීමට හැකි දව්ව. 
       (2+3+5=10) 

 

   



         

         

 

 

 
5. 

I. නි ුමාදේ වෆාඅතය සමග සකීෆු බක සාහිොහි සහාබාවරු එක් රැස් ී අබුබක්කර්ත (රලි) 

ුමාව කලීෆා දලස දතෝරා දගන බයිඅත් කිරීම. 

II.   

• අල්කුර්තආනදය් පිටපත් ලියා කුර්තආනය පාරායනය කිරීදමහි ඒකරාශී කදළ්ය. 

• නාවික හමොව ස්ථාපිත කදළ්ය.(මආවියා රලිදේ නායකත්වදයන්ත) 

• පාලන තන්තරය පුළුල් කදළ්ය. (ඊිප්තුව, ටියුනීසියාව, දමාදරාක්දකෝව , අප්රිකාව) 

• මස්ිදුල් නබවිය පුළුල් කදළ්ය. 

 

III.   

• නැදගනහිර හා බටහිර යා කල දස්ෙ මාර්තගදය් ශ්රීලංකාව පිහිටා තිබීම. 

• ආරක්ෂිත වරාය පහසුකේ. 

• ආහාර හා පානීය ජල පහසුකේ. 

• නැව්ව අුත්වැඩියා කිරීදේ පහසුකේ. 

• දවළෙ භාණ්ඩ ෙක්නට ලැබීම. 

         

 
       (2+3+5=10) 

 
6. 

I. නි (සල්) ුමාදේ වචන , ක්රියා හා අනුමැතිය  

II.   

• අල්කුර්තආන්ත සුන්තනාහ් පිළිබෙ ගැඹුරු ෙැනුම 

• ඒ හා සේබන්තධ් කලාවන්තහි ෙැනුම  

• දපර සිදු ූ ඉජ්තිහාද් පිළිබෙ ෙැනුම  

• දසායා ගැනීම සෙහා මු ූ ගැටුව පිළිබෙ පැහැීමක් තිබීම  

• තක්වා හා යහපත් හැසිරීම  

 

 

III.  

• අල් අස්ල් - (දමයට දපර තීන්තදු කරන ලෙ ගැටළුව) රට ඉඳි , මත්පැන්ත  

• අල් ෆර්තඋ - (විසඳුම දසවිය යුු ගැටළුව) 

• අල් ඉල්ලත් - (ප්රශ්නය අතර ෙක්නට ලැදබන මත්වන ගතිය) 

• අල් හුකේ - (තීන්තදුව) 
       (2+3+5=10) 



 

 
7. 

I.   

• පුජනීය ස්ථාන ුන. මස්ිදුල් අක්සා , මස්ිදුල් නබවි , කඃබා 

• දමහි වැෙගත්කම පිළිබෙ අල්කුර්තආන්ත අල්හීස් උපදෙස්  

• දමහි ඉටු කරන යහ ක්රියා සෙහා ූ කුසලය  

• දේවා නිර්තමාණය කල අය  

• දමහි සැකැස්ම පිළිබෙ විසත්රය  

 

II.   

• දමදලාව පරදලාදව්ව වගා ිම දව්ව. 

• එහි ගැඹුරින්ත ගැලීම දහෝ එය ප්රතික්දෂ්ප කිරීම දහෝ දනාකළ යුුය. 

• දමදලාව ජීවිතය අල්පමාන බව හඟවන වාකයයන්ත  

• දමම වචන දෙක අතර සේබන්තධ්ය  

 

III.   

• ඉද්ො ආකාර ුනකි. 

• ඉද්ො සිටින කාන්තතාව තමා අලංකාර කර ගැනීම දනාකළ යුුය. 

• විවාහ ීම හා විවාහ කතා බස් වල දයීම දනාකළ යුුය. 

• ආභරණ පැළීම දනාකළ යුුය. 

• මිතයා විශ්වාස වලින්ත වැළකී සිටීම. 

 

IV.   

• සලාතය - නින්තොසහගත වැරී ක්රියා වලින්ත ආරක්ෂා කරයි. 

• සකාත් - මසුරුකමින්ත හා දලෝබකමින්ත ආරක්ෂා කරයි. 

• උපවාසය - දද්ව ිය හා යහ ගුණාංග වර්තධ්නය කරයි. 

• හජ් - නරක වචන , දකෝලාහල , අනවශය විවාෙ වලින්ත ආරක්ෂා කරයි. 

• අල්කුර්තආන්ත , අල්හීස් මලාර         

         

       (5+5=10) 
        

    මළු ලකුණු  

    I දකාටස    =   40 

    II දකාටස   =   60 

    මළු ලකුණු  =  100 


