
පුරවැසි අධ්යාපනය 

7 ශ්රේණිය 

වාර අවසාන ඇගයීම 2021 (2022) 

පිළිතුරු පත්රය I 

1. පවුයි 

2. පරාර්ථකාමී බල 

3. වම්ප්රදායයන් නමිනි 

4.  වාධාරණ ලැටුපක් ැබීම 

5. අවු: 14ට අඩු 

6. √ 

7. × 

8. × 

9. √ 

10. √ 

11. ජීලන අරමුණු  

12. අභියයෝග 

13. යුතුකම්  

14. ආගමික වශජීලනය 

15. වාරධර්ම 

16. ජීලත් වීයම් අයිතිය 

17. කා ශිල්ප 

18. ලැඩිහිටි උපයදව් පිළිපැදීම 

19. නීතිගරුක පුරලැසියන් බිහි යේ 

20. ඡන්දය ප්රකා ිරීම 



II යකොටව 

 

I. නිල් මායනල් ම 

II. ආනන්ද වමරයකෝන් 

III. අධයාපනය ැබීම 

IV. D. N. A 

V. 119 

 

 

2. (I) අවල්ලාසීන් වමග වමගිය ලර්ධනය යේ 

 ජාති කු අමතක කර වශජීලනය යගොඩනැයගයි 
 වමාජයේ ගැටුම් අඩුයේ 
 

    (II) ගමට නායකත්ලය වැපයීම 

 ප්රයශයේ ආරක්ාල 
 ප්රයශ ලාසීන්යේ වශයයෝගයයන් කටයුතු ිරීම 
 යපොදු යවේලා වැපයීම 

  

    (III) යුතුකම් ඉටු ිරීම      

 නීතිගරුක බල 
 චාම් දිවි පැලැත්ම 
 අන් මත ඉලසීම  
 අන් අයට ආදරය ිරීම 
 දයාල, කරුණාල 
 අලංක බල 
 වදාචාරාත්මක බල 

 

 

 

3. (I) දරුලන් රැක බා ගැනීයම් මධයව්ථාන පිහිටු වීම 

 අධයාපන පශසුකම් බා දීම 
 යනොමියල් වශනදායී යගවීම් මත අධයාපනය දීම 
 ශියත්ල බා දීම 
 

    (II) කාගුණ අනාලැිර - රාජය නියේදන  

 රැිරයා යතොරතුරු - ලුහුඬු දැන්වීම් 

 

    (III) ඉලසීම, නිර්මාණශීලීත්ලය, දරා ගැනීයම් ශැිරයාල 

 ව්ථිර අධි්ඨානය/ ආත්ම වි්ලාවය/ නිර්භීත කම/ උපායශීලී වීම. 

 

 

 



4. (I) E. B ටයිර් 

 

    (II) ආගම, අධයාපනය, සිත්ත් විත්ත්, කා ශිල්ප 

 

    (III) සිංශ, යදමෂ, මුව්ලිම් 

 සිංශ -  සිංශ ශා යදමෂ අලුත් අවුරුශද 
 යදමෂ - තතයපොන්ගල් උත්වලය 
 මුව්ලිම් - රාමවාන් උත්වලය 

 

 

5. (I) රාජය ාංඡනය 

 

     (II) මුදල් යනෝට්ටු, ජාතික ශැඳුනුම්පත, වියශ ගමන් බපත්රය 

 

     (III) 1. ආගමික බල 

           2. වශ්රීකත් ලය 
           3. නිර්භීත බල 
           4. වදාකාලික බල 
           5. යවෞභාගය 

 

 

6. (I)  ජාතික යකොඩිය 

         ජාතික ගීය 
         රාජය ාංඡනය 
 

     (II)  රාජය උත්වල ල 

           රාජය නායක වමුලු ල දී 
           ජාතික උත්වල ල දී 
           රාජය පාවල්, ආයතන ල ලැදගත් උත්වල 

 

     (III) විනයගරුක බල 

 අලංක බල 
 දයාල 
 මිත්රශීලී බල  
 ඉලසීම/ නිශතමානී බල/ තයාගශීලී බල 

 

 

 



7. (I)  ගීත ගායනය, යපොත් ිරයවීම ලැනි ඵදායී ල ගත ිරීමට යයොදා ගන්නා යශ ට කුණු යදන්න 

 

(II)  වියනෝදය/ චිත්ත යේග සිතුවිලි පානය ප්රකා ිරීයම් ශැිරයාල ලර්ධනය වීම යවෞන්දර්යාත්මක 

ශැිරයා ලන් ලර්ධනය යේ. 

 

    (III) ආගමික ලැඩ කටයුතු ල යයදීම 

 චිත්ර ඇදීම/ යපොත් පත් බැලීම 
 ඇවිදීම/ ගීත ගායනය/ ක්රීඩා ිරීම 


