
බව්නාහිර පෂාත්  අධ්යාපන පාපාතමේප්තුතුල 
පෂමු ලාර පරීක්ණය - 2019 

කපේෝලික ධ්තමමය 
10 පරේණිය 

 පිළිතුරු         

         1 පකොටව 

1.  (2)   11.  (3)   21.  (1)   31.  (3) 

2.  (3)   12.  (2)   22.  (2)   32.  (4) 

3.  (4)   13.  (4)   23.  (4)   33.  (2) 

4.  (1)   14.  (1)   24.  (3)   34.  (1) 

5.  (2)   15.  (2)   25.  (2)   35.  (3) 

6.  (3)   16.  (1)   26.  (1)   36.  (2) 

7.  (4)   17.  (2)   27.  (3)   37.  (1) 

8.  (1)   18.  (3)   28.  (2)   38.  (4) 

9.  (1)   19.  (4)   29.  (4)   39.  (3) 

10. (4)   20.  (3)   30.  (1)   40.  (4)   (කුණු 1× 40 = 40) 

 

    2 පකොටව 

(1) පාවියතු ලශතුපවේ ශා මිනිවා 

(2) පෙරුවපමතු ශා ජුායාපලතු 

(3)    - කාතමය බහුත්ලය ශා නිවා කිතුනු වංඝ බැශැාැකීමට යාප් අපශසුල 

   - සිරගේල සිටීම නිවා කිතුනු වංඝ බැශැාැකීමට යාප් අපශසුල  

(4)  පුරාණ ගිවිසුප් - ාානිපයල් පපොේ / නල ගිවිසුප් - එළිාරව්ල පපොේ 

(5) පෙෝබ් ශා ධ්තමමපේකයා 

(6) මම පෂමු ේැනැත්ේා වශ අතුතිමයාය.  ආර්භය ශා අලවානය 

(7) අනය භාා ලලිතු කාා කිරීම / රාලකයතුපජ විවිේ පලනව් ම ම / පේල ලචනපේ වාක්ෂි කරුලතු ම ම 

(8) යශපත් දිවි පපලේක් ගේ කිරීම / ශුේධ්ාත්මයාණතුපගතු පූතමණ ම ම / ප්රඥාාපලතු පූතමණ ම ම 

(9) සිරගේ කරනු ැබීම / ගල් ගවා නගරපයතු පිටේට ඇා ාැමීම / ජුායිතුපජ විපරෝධ්යට ක්ම ම 

(10)  සීව් තුමා /තිපමෝතියව් තුමා / ලක් තුමා 

(කුණු 2×10=20) 

(2) 1/ පප්රේරිේයතුපජ ැගැනිම ම/ පරොටී කැම ම /වශභාගිකම / යාඤාවාල 

      2/ පාවැ තුෂ පැලපරන ලගකී් ැටු කිරීම / විනය නීති රීති පිළිපැදීම / වාරධ්තමම සුරැකීම / අධ්යාපනික අරමුණු ැටු  

         කර ගැනීම ලැනි පිළිතුරු ඇත්න් පශෝ සුදුසු පිළිතුරු වාශා කුණු පාතුන 

       3/ දිලය  පූොල වංවිධ්ානය කිරීම / ආගමික භක්ති අභයාව ල පයදීම / යාඤාවා පමපශයතු පැලැත්ම ම / අලයේා  

           අනුල අතු අයට උාව් කිරීම / අවනීප අයට උාව් කිරීම ආදී සුදුසු පිළිතුරු ඇත්න් කුණු පාතුන 

(කුණු 2+3+5=10) 

 

(3)    1/ පුරාණ ගිවිසුම / නල ගිවිසුම  

         2/ 2  ලංාලලිය - ැතිශාව පපොේකි/ විාප ගී - දිලැසි ග්රතුායකි 

             ාානිපයල් - එළිාරව් වාහිේය 

          3/ පල්ඛන ගේ වි නැති පේසුව්  ලශතුපවේ  කෂ කී පේලල් වාශතු ම ම /විලන වභා ව්ප්රාාය තුෂ අඩංගු ැගැතුම ් 

              පේල ලචනය ලතුපතුය /  විලන වභා ව්ප්රාාය තුෂ අපපෝව්තුලුලරුතුපග ැගැතුම ් අතුේතමගේ ම ම/ විලන වභා  

              ව්ප්රාාය තුෂ කපේෝලික වභාපව් ැගැතුම ් අතුේතමගේය/ ශුේධ් ලියවිල්පල් අතුේතමගේ පනොලන යමක් ශුේධ් ූ වභාල  

              අනුගමනය කරතුපතුා එය විලන වභා ව්ප්රාායට අයත්ය.   පමලැනි කරුණ ලියා ඇත්න් කුණු පාතුන 

  (කුණු 2+3+5=10) 

 

(4)  1/ක්රිව්තුතු ලශනපවේපජ දුක්විදීමම මරණය ශා උත්ාානය 

       2/ පමොහු අපේ ොතිය කැරළිගැසීමට පපොෂඹලන බල/  අධිරාෙයාට අය බදු දීමට ේශන් කරන බල 

           ේමා ක්රිව්තුතු න් රපෙක් යැයි කියා ගතුනා බල 



       3/ සිසු පිළිතුරු අනුල කුණු පාතුන(කුණු 2+3+5=10) 

(5) 1/ ලියවුනු කාය ක්රි.පූ. 167-164 කාය 

      2/ ලියම මට පශේතුල සිරියානු අධිරාෙය පේ 4 ලන ඇතුිඔකකව් යටපත් ජුාා ොතිකයතු ාරුණු ීඩඩනයකට ක්ම  සිිඔ නිවා 

           ආරඪකර ඇත්පත් ක්රි.පූ. 580 විලත් ූ ාානිපයල්ට 

      3/  සිසු පිළිතුරු අනුල කුණු පිරිනමතුන 

 

(6) 1/ වෑම නගරයකම පේනා කිරීම / කිතුනු වංඝ ව්ාාපිේ කිරීම / නායකයිතු පත් කිරීම 

      2/ ශු. පාවුලු තුමා විසිතුම ලියන ා වංපේ / ේවිතීය පාවුලු වංපේ / ආරෑඪ කතමේෘත්ලය 

      3/ සිසු පිළිතුරු අනුල කුණු පාතුන 

(කුණු 2+3+5=10) 

 

(7)  1/ අපපෝව්තුලුලරුතුපජ ක්රියා පපොේ                                       - 10 පපෂ පපොේ (පිටු අංක 5) 
     2/ පපතුේපකොව්ේ සිේධීය                                                      - 10 පපෂ පපොේ (පිටු අංක 23) 
     3/  ප්රඥාා වාහිේය පේ අරමුණු ශා එහි ආධ්යාත්මිකත්ලය             -  10 පපෂ පපොේ (පිටු අංක 17)          
     4/ නල අශව ශා නල පපොපෂොල                                                -10 පපෂ පපොේ (පිටු අංක 22) 

(කුණු 5+5=10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



බව්නාහිර පෂාත්  අධ්යාපන පාපාතමේප්තුතුල 
පෂමු ලාර පරීක්ණය - 2019 

කපේෝලික ධ්තමමය 
11 පරේණිය 

 පිළිතුරු                 1 පකොටව 

1.  (3)   11.  (4)   21.  (2)   31.  (3) 

2.  (4)   12.  (1)   22.  (4)   32.  (4) 

3.  (3)   13.  (1)   23.  (2)   33.  (1) 

4.  (1)   14.  (2)   24.  (3)   34.  (3) 

5.  (2)   15.  (3)   25.  (1)   35.  (2) 

6.  (2)   16.  (4)   26.  (4)   36.  (4) 

7.  (2)   17.  (4)   27.  (3)   37.  (4) 

8.  (4)   18.  (3)   28.  (1)   38.  (2) 

9.  (1)   19.  (2)   29.  (2)   39.  (3) 

10. (3)   20.  (1)   30.  (1)   40.  (1)   (කුණු 1× 40 = 40) 

                     2 පකොටව 

(2)  1/ ේවිත්ලලාාය / යුගාතුේලාාය  / වංපක්ේ භාවිේය / ආරඪ නාමපයතු ැදිරිපත් කිරීම 

       2/ අනය භාා ලලිතු කේා කිරීම/රාලකයතුපජ විවිේ පලනව් ම ම /පේල ලචනපේ වාක්ෂිකරුලතු ම ම 

       3/ එ්මාවුව් ගමන යමිතු සිිඔ පගෝයතු පාපානාට / පාව්කු ැරුදින වලව අපපෝව්තුලුලරුතුට/ 

           පේෝමව්  අපපෝව්තුලුලරයාට 

        4/ නීතිය / ලයලව්ාාලලිය / පමෝපවව්පජ ලයලව්ාාල 

        5/ පේක දිලැසිලරු / පල්ඛක දිලැසිලරු 

        6/ ලතුර පල් ම ම / කුලුදුතුපජ මරණය. 

        7/ගිවිසුමට මුපුරතුපතු  පාවියතු ලනපවේය  / පාවියතු ලශතුපවේ ශා මිනිවා අේර අසීමිේ පරේරයක් ඇේ 

           පාවියතු ලශතුපවේ එම ගිවිසු් පපොපරොතුදු ලට පක්පාේ වුලා මිනිවා එම පපොපරොතුදු පබොපශෝ විට  

           කඩ කරයි 

        8/  අවංඛය ූ ාරු පරපුරක් බා දීම  / වාශටම හිමි ලන පේයක් බා දීම 

        9/ ශුේධ් ූ වභාපව් ශුභාරංචිය /පේල රාෙයපේ ශුභාරංචිය 

      10/ එීඩව /පකොපොව්සි/පේවපෝනිේ      

 (කුණු 2×10=20) 

(2) 1/ ලක් ශුභාරංචිය ශා අපපෝව්තුලුලරුතුපජ ක්රියා පපොේ 

      2/ දිළිතුාතුපජ ශුභාරංචිය/අනය ොතීතුපජ ශුභාරංචිය / ායාපව් ශුභාරංචිය/ යාඤාවාපව් ශුභාරංචිය 

          කාතුේාලතුපජ ශුභාරංචිය 

       3/ 11 පරේණිය 14- 15 පිටුලට අනුල කරුණු ලියා ඇත්න්  

(කුණු 2+3+5=10) 

(3)    1/ පූෙක ශා යාපව් ව්ප්රාායතු 

         2/ බුේධිය /නිාශව් කැමැත්ේ / අමරණීය ආත්මය 

          3/ 11 පරේණිය 5 පාඩම (19 පිටුල) අනුල කරුණ ලියා ඇත්න් කුණු පාතුන 

  (කුණු 2+3+5=10) 

(4)  1/නාේාතු /එලියා /එලීා/ හුල්ාා /අශියා/ මිකායා 

       2/ නුඹ බාපයක් යැයි පනොකියතුන/ මා නුඹ යලන සියල්තු පලේ යතුන / මා නුඹට අණ කරන සියල් පලවතුන  

       3/ 11 පරේණිය 3 පාඩම  අනුල සිසු පිළිතුරු වකා බා  කුණු පාතුන 

(කුණු 2+3+5=10) 

(5) 1/ “ේා වශ ව්ත්රිය අේර ා ේපජ ලංය ශා ඇපජ ලංය අේර ා බේධ් රලරය ේබතුපනමි. කහු ේපජ හිව පපො ක කරතුපතුය.  

          පේෝ ා කහුපජ විලුඹ ා්ඨ කරතුපතුය. (උත්පත්ති 3/15)  

      2/ 11 පරේණිය 36 පිටුල 

       3/ 11 පරේණිය 36 පිටුල 

(6) 1/ ජුපාව්ලරු ශා කපේෝලික පනොලන ක්රිව්තු භක්තිකයතු  

      2/ 11 පරේණිය 6 පිටුල  

      3/ 11 පරේණිය 5 වශ 6 පිටු  

(කුණු 2+3+5=10) 

(7)  1/ යුගාතුේලාාය                                       - 10 පපෂ පපොේ (පිටු අංක 11) 
      2/ ශු . පාවුලු තුමා                                      - 10 පපෂ පපොේ (පිටු අංක 7ම8. 9 ම ශා 8 පාඩම) 
     3/  පයවායා දිලැසිලරයාපජ කැාම ම              -  11 පපෂ පපොේ (පිටු අංක 10)          
     4/ ප්රාජ ැතිශාවය                                         -11 පපෂ පපොේ (පිටු අංක 18 )                                (කුණු 5+5=10) 

 



 


