
බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තුදේන්තුව 

වර්තෂ අවසාන පරීක්ෂණය - 2020  
දර්ණිය 10 විෂයය ඉස්ලාේ I    කාලය පැය 01යි 

ලකුණු ක්රමය 

I දකාටස 

        

ප්රශ්න අංකය පිළිුරු ප්රශ්න අංකය පිළිුරු ප්රශ්න අංකය පිළිුරු ප්රශ්න අංකය පිළිුරු 

1 2 11 3 21 2 31 4 

2 3 12 4 22 4 32 1 

3 2 13 1 23 1 33 3 

4 2 14 4 24 2 34 4 

5 3 15 1 25 4 35 4 

6 1 16 3 26 1 36 4 

7 4 17 2 27 3 37 2 

8 4 18 4 28 2 38 3 

9 3 19 3 29 1 39 1 

10 2 20 4 30 3 40 2 

        

      (1*40=40)  
 

 

2 දකාටස 

1. 

I. කෙරිය්යා, ජබරිය්ය, මුර්තිආ, uq#;is,d 

II. සුළු කිල්ල, මහා කිල්ල 

III. පරිහරණය කරන ලෙ ජලය (කුල්ලතයින්ත ප්රමාණයට වඩා අඩු ඉතා පිරිසිදු ජලය ෆර්තු වන නෑම, වුලූ කිරීම 

වැනි ෆර්තු වන වගකීේ උදෙසා භාවිතා කදල් නේ දමම ජලය දමදස් හදුන්තවයි.) 

IV. අල්කුර්තආනය හා අස්සුන්තනාහ්ව (කිතාබ්  ආගේ - හික්මා - ඥානය) 

V. ොරුල් ෆනා - විනාශ වන දමදලාව ජීවිතය 
ොරුල් බකා - නිමක් දනාමැති පරදලාව ජීවිතය 

VI. ඉස්තිහ්සාන්ත , ඉස්තිස්ලාහ් , ඉස්තිස්හාබ් , උර්තෆ් , අෂ්ෂරාඉඋස් සාබිකා , කව්ලුස් සහාබි 

VII. විශ්වාසය සේබන්තධ් හා ක්රියාකාරකේ සේබන්තධ් 

VIII. බුද්ධිය සේබන්තධ් - කායික රමය 

IX. නූහ් (අලල) ුමා 

X. වහී මත්ුව්ල - පාරායනා කර දපන්තූ  
වහී හයිරු මත්ුව්ල - පාරායන කර දනාදපන්තූ 
        (2*10=20) 

 

 

 

 

 

 



2.           

I. ඉබාෙත් , ඉමාරත් , කිලාෆත් 

II.   

• සිත පාලනය කර දද්ධව බිය බැතිය ඇති කර ගැනීම. 

• අල්ලාහ් සමගින්ත බැදීේ වර්තධ්නය කර ගැනීම. 

• පාපී ක්රියාවන්තදගන්ත වැළකී ජීවත් වීමට පුරුදු වීම. 

• පරිතයගිශීලිත්වය , ඉවසීම , අනයයන්තට යහපත සැලසීම වැනි ගුණාංග වර්තධ්නය කර ගැනීම. 

• දද්ධව තෘප්තතිය ලබා ස්වර්තගයට ඇුළු වීමට මග පාෙ ගැනීම. 
(දමවැනි කරුණු ුනක් ලියා ඇත්නේ ලකුණු 3)  

 

III.   

• ෂරීආදව්ල අනුමැතිය 

• පිවිුරු දේතනාව 

• ෂරීආදව්ල සීමාව ඉක්මවා දනායෑම 

• මුලික වතාවත් වලට අවහිර දනාවීම 

• නිවැරදිව හා පිළිදවලට ඉටු කිරීම  
(දමම කරුණු පහ ලියා දකටිදයන්ත පැහැදිලි කර ඇත්නේ ලකුණු 5) 

 
         (2+3+5= 10) 

3. 

I. තස්කියා යන අරාබි පෙදය් දත්රුම පාරිශුද්ධධ් කිරීම , පිළිදවලට සකස් කිරීම දව්ල. 
භාෂා වයවහාරදය් චිත්ත පාරිශුද්ධිය අර්තථය වන අතර තස්කියුන්ත නෆ්ස් දව්ල. 

 

II.  

• අල්කුර්තආන්ත හා හදීස් අපට දපන්තවාදෙන මගදපන්තවීේ පිළිපැෙ ආදටෝපය , ආඩේබරකම , 

ඊර්තියාව වැනි පහත් ගුණාංග වලින්ත වැලකීම. 

• ෆර්තු වන වගකීේ නියමිත ආකාරයට ඉටු කිරීම 

• සුන්තනත් වන වතාවත් ඉටු කිරීම 

• දික්ර්ත හි නියැළීම 

• අල්කුර්තආනය පාරායනා කිරීම  

• තව්ලබා කිරීම 
(දමවැනි කරුණු ුනක් සෙහන්ත කර ඇත්නේ ලකුණු 3) 

 

 

III. එක - නෆස්ුල් අේමාරා බිස්සුුඃ  
 අයහපතට දපාළඹවන සිත. දමය යහපත උදෙසා උත්සුක දනාකරයි. 

 
දෙක - නෆ්සුල් ලව්ලවාමා  
 තමාවම රිෙවාගන්තනා සිත. හැගීේ උත්සන්තනවී අකුදසහි නියැුදන්ත නේ ඒ දවනුදවන්ත සිතින්ත 

පසුතැවිලි දව්ල. 

 
ුන - නෆ්සුල් මුත්මඉන්තනා 
 තෘප්තතිමත් සිත. කලබලදයන්ත හා දනාසන්තසුන්ත බවින්ත දතාර තැන්තපත් තත්වයක් ෙක්නට ලැදබ්. 

යහපත දකදරහි ඇති දපාළඹවීේ අික වශදයන්ත ෙක්නට ලැදබ්. 
(ුනම ලියා විස්තර කර ඇත්නේ ලකුණු 5) 
          (2+3+5=10) 



4. 

I. මුහේමද්ධ නබි (සල්) ුමාදේ ජීවිත කථාව 

II.   

• හරාේ ූ ෙෑ අඩංගු භාණ්ඩයක් දනාවිය යුුයි. 
(උො: මධ්යසාර) 

• හරාේ ූ ක්රියා මගින්ත ලබා ගත් දෙයක් දනාවිය යුුයි. 
(උො: දපාළිය , අල්ලස) 

• ජනතාවට හිරිහැරයක් දහෝ රැවටීමක් වන දෙයක් දනාවිය යුුයි. 
(උො: සඟවා තැබීේ ) 

• දපාදු නීති උල්ලංඝනය කිරීදේ ක්රියාවක් දනාවිය. යුුයි 
(උො: කළු කඩ , භාණ්ඩ පැන්තනීම) 

• යහපත් සාරධ්ර්තම වලට පටහැනි දනාවිය යුුයි. 
(උො: දබාරු , වංචාව) 
(දමවැනි කරුණු ුනක් ලියා ඇත්නේ ලකුණු 3) 

 

III.   

• දද්ධව ගුණාංග  

• කිසි දකදනකුට අසාධ්ාරණයක් දනාවීම 

• නමයශීලීභාවය 

• සමාජය ුල පැන නගින ආර්තික උස් පහත්කේ විිමත් කිරීම  

• සමාජ යහපත හා දපෞද්ධගලික යහපත අතර සේබන්තධ්තාවක්ඇති කිරීම  

• අධ්යාත්මික අවශයතා සහ දලෞකික අවශයතා ගැන සමව සැලකිල්ලට දයාමු කිරීම. 
(දමවැනි කරුණු පහක් ලියා විස්තර කර ඇත්නේ ලකුණු 5) 

      
          (2+3+5=10) 

  
5.  

I. දුල්කර්තනයින්ත රජු  

 

II.  

• ගැනුේකරු , විකුණුේකරු 

• දවළෙ භාණ්ඩ  

• ඊජාබ් - කබුල් 

III.   

• ඔවුන්තදේ ගනුදෙනු ක්රියාවලිය නැමදුමක් බවට පත් දව්ල. 

• මිලදී ගන්තනා හා විකුණන්තනා අතර සුහෙතාවක් ඇතිදව්ල. 

• දවළොදේ ස්ථාවරත්වයක් ඇතිදව්ල. 

• අනවශය දෙෝෂාදරෝපණ වලින්ත ආරක්ෂාව ලැදබ්. 

• හරාේ වන ගනු දෙනු වලින්ත මිදිය හැක. 
(දමවැනි කරුණු පහක් ලියා ඇත්නේ ලකුණු 5) 

         

        
          (2+3+5=10) 

 

   

 



6.  

I. සුරා ුක්මාන්ත , සුරා ෆුර්තකාන්ත 

 

II.   
 

• අල්ලාහ් දවතය යන පිරිසිදු දේතනාදවන්ත තව්ලබා කිරීම. 

• තමා කල පාප අතහැර එයින්ත සහමුලින්තම ඉවත් වීම. 

• දපර කල ඒ පාපය නැවතත් දනාකරමි යනුදවන්ත ප්රතිඥා දීම. 

• කරන ලෙ පාපය මිනිසා හා සේබන්තධ් වන්තදන්ත නේ ඔහුදගන්ත සමාව ඉල්ලා පසුව අල්ලහද්ගන්ත 

සමාව අයැදීම. 

 

III. වහී ලගරු මත්ුව්ල යනු පාරයනා කර දනාදපන්තූ වහී දව්ල. දමය විවිධ් ආකාරදයන්ත දද්ධව ධ්ර්තම දුතයන්තට 

හිමි දව්ල. උොහරණ දලස ඉබ්රාහිේ (අලල) තම පුත් ඉස්මායිල් (අලල) ුමාව කුර්තබාන්ත කරන දලස සතය 

සිහිනයක් දුටුදව්ලය. එවැනි සතය සිහින දමහි අන්තතර්තගතදව්ල. එදස් ම මූසා (අලල) ුමා ුර්තසිනා කන්තෙ 

අසලින්ත යන විට හඬක් ඇසීම. zසකරිය්යා (අලල) ුමා තම සමාජයට සංඥා මගින්ත අල්ලාහ් නැමදීමටෙ 

ප්රශංසා කිරීමටෙ ඉගැන්තූදය්ය. මුහේමද්ධ (සල්) ුමාණන්තදේ හදීස් නැතදහාත් සුන්තනා. 
          (2+3+5=10) 

 
7.  

I. උස්මාන්ත රලි ුමාදේ කාලදය් අල්කුර්තආනය දගානු කිරීම  

 
අල්කුර්තආනය දගානු කිරීදේ ඊළග පියවර , කලීෆා උස්මාන්ත රලි ුමාදේ කාලදය් සිදුවිය. එුමාදේ 

කාලදය් අර්තදේනියාව , අසර්ත බයිජාන්ත යන ප්රදද්ධශ වල මුස්ලිේ ජාතිකදයෝ සටන්ත වල නිරත දවමින්ත සිටියහ. 

ඔවුහු අල්කුර්තආනය පාරයනා කරන විට විවිධ්ාකාරදයන්ත පාරයනා කළහ. එපමණක් දනාව තම පාරායන 

රටාව නිවැරදි යැයි තර්තක කළහ. දමය හුදෙයිෆා අල් යමානි (රලි) ුමා අවධ්ාරණය කළහ. කලීෆා ුමා 

වහාම ක්රියාත්මක විය. සයිද්ධ බින්ත තාබිත් (රලි) ුමාදේ නායකත්වය යටදත් කුලරෂ්වරුන්තදගන්ත 

සමන්තවිත කමිටුවක් පත් කදළ්ය. කලීෆා ුමා ඔවුන්තදගන්ත කුලරෂ්වරුන්තදේ උේචාරණය අවධ්ානයට ලක් 

කරමින්ත පිටපත් අටක් සකස් කළහ. ඒවා එක් එක් පළාත් වලට යවනු ලැබුණි. එම පිටපත් සමග 

කුලරෂ්වරුන්තදේ වයවහාරයට පාරයනා කල හැකි කාරිවරුන්තෙ යැව්ලදව්ලය. එම කාරිවරුන්ත දස් පාරායානා 

කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබුණි. අදනක් පිටපත් සියල්ල ගිනිබත් කල යුුය යන්තනත් අණ කදළ්ය.දේ  

නිසා සියු දෙනාව අල්කුර්තආනය එකම ආකාරයට පාරයනා කරන තත්වයක් ඇතිවිය. දේ නිසා උස්මාන්ත 

රලි ුමා “ජාමිඋල් කුර්තආන්ත” යනුදවන්ත හදුන්තවනු ලැබීය. 

 

II. අජ්නබි මහ්රේ 

 
පවුදල් නෑකම දහ්ුදවන්ත නැත්නේ විවාහක නෑකම නැතදහාත් කිරි නෑකම දහ්ුදවන්ත එක් ස්ීයකුට 

දහෝ පුරුෂයකුට ස්ීරව විවාහ වීමට තහනේ ූ පුරුෂය දහෝ ස්ී ය මහ්රේ දලස හැදින්තදව්ල. විවාහ වීමට 

අනුමැතිය ලත් අය අජ්නබ් දව්ල. 

 
අජ්නබ් ූ අය සමග ආරය කිරීදේදී අනුගමනය කල යුු කරුණු බැල්ම පාලනය කර ගැනීම , කාන්තතාව 

අව්ලරතය සේපුර්තණදයන්ත වැසීම , ඇවිදීම ඇදුේ ඇදීම , හැසිරීම හා කතා කිරීම පිළිපැදීම , පිරිමීන්තදේ හැගීේ 

ඇවිස්දසන ක්රියාවල දනාදීම, ස්ී පුරුෂ හුෙකලා වීමට ඇති අවස්ථා සීමා කිරීම. 

 

III. සලාතදය් දමදලාව හා පරදලාව ප්රදයෝජන 



 අල්ලාහ් සමග සංවාෙදය් දයදීම,අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීම හා සැනසුම , දද්ධව ෙයාව , ස්වර්තගදය් යුර, 

පරාර්තථකාමී හැගීම හා දනාසැදලන සිත, පාපීක්රියාවන්තදගන්ත ආරක්ෂාව , පව්ල කමාව ලැබීම,පරමාන්තත 

දිනදය් සාක්ියක් වීම , බාහිර අභයන්තතර පිරිසිදුකම, නිරදය් දව්ලෙනාදවන්ත ආරක්ෂාව.  

 

IV. ශාරීරික අභයාස  

 
ශරීරය නියමිත මට්ටම ුල තබා ගැනීම ඉබාෙත් දව්ල. යහපත් ශරීර දසෞබයයට ශාරීරික අභයාස අතිශයින්ත 

වැෙගත්දව්ල. ශාරීරික අභයාසවල නිරත වීම ඉස්ලාේ ෙැඩි දලස උනන්තදු කර ඇත. ෙරුවන්තට පිහිනීමටත්, දුනු 

විදීමටත් , අශ්වයා පිට සවාරි යාමටත්, උගන්තවන්තන යැයි නබි සල් ුමා අවධ්ාරණය කදළ්ය. 
 

          (5+5=10) 

 

    මුළු ලකුණු  

    I දකාටස    =   40 

    II දකාටස   =   60 

    මුළු ලකුණු  =  100 
 


