11 ශ්රේණිය 





ක්රිස්තු ධ ්මය

-I

කාල පැ එකයි.

ish¨u m%Yak j,g ms<s;=re imhkak
W;a;r m;%fha § we;s Wmfoia ie,ls,af,ka lshjd ms<smÈkak
01 isg 40 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3" 4 hk ms<s;=re j,ska ksjerÈ fyda b;du;a .e<fmk fyda
ms<s;=r f;dardf.k th W;a;r m;%fha msgqmiska oelafjk Wmfoia mßÈ ^& fhdod olajkak
jvd;a ksjerÈ ms<s;=r f;darkak

(01).

ජේසුව් ලශන්ජවේජේ ජඳෂඳත ලන්ජන්,
(i).
දාවිත්ජේ ජඳෂඳත
(iii). වාවුල්ජේ ජඳෂඳත

(02).

ගාබ්රිජයල් ජ ල තයතයා වින්න් ම ජමම උඳත් ජදප ළිබඳෙල මයතයමිමිය්ත් ජවපයතයව් පජපමිමා්ත්
වැකිරීජමන් අලධාරණය ලන්ජන්,
(i)
ජමම උඳත් ජදපම ආශිර්ලාද ත් සුෙ ශසුන් ජදප ෙල
(ii)
ජමය රශන්ගතල න්දුවලක් ෙල
(iii) මනුය විජචනනය් ෙඳුන්වීම
(iv)
ජමහි විජේත්ලයක් ජනොවීම

(03).

ඳව්තීනජේ න්ටි ජුදා ජනතාල ජරෝම අධිරාජයා් ය්ත්ල න්ටි සාවා,
(i).
ආගමිප ලජයන් මශත් පීඩාල් ක්විය
(ii).
ආර්ථිප ලජයන් පීඩාල් ක්විය
(iii). ජ ඳාසාප ලජයන් පීඩාල් ක්විය
(iv). වමාජීය ලජයන් පීඩාල් ක්විය

(04).

නර්මජේදන ළිබඳජලජත් ව්ගෙන්ධය ලන්ජන්,
(i).
සාක්මයාම න් ධිය ශා ව්ගෙන්ධ ජච
(ii).
ඳාව්කු න් ධිය ශා ව්ගෙන්ධයි
(iii). ජඳන්තජපොව්ත න් ධිය ශා ව්ගෙන්ධ ජච
(iv). මශා බ්රශව්ඳිනන්දා ශා ව්ගෙන්ධ ජච

(05).

“කින්ජලකුජගන් ෙශත්පාරජයන් කින්ලක් ඳැශැර ජනොගන්න. ඔේ ැජෙන ලැටුජඳන් වෑහි න්ටින්න.”
ව්නාලප ජජොශාන් වින්න් ජමය ඳලවන  ජ ,
(i).
ජඳොදු ජනතාල්
(ii).
රාජය ජවේලජේ ජයී  න්ටි අය්
(iii). ආරක්ප අංය්
(iv). ජුදා ආගමිප ජනතාල්

(06).

“පමත ජශො ශැටි ළියතන්දු පරන ළිණිවත්, ධානය ජඳොෂා න්ය අටුජච රැව් පරන ළිණිවත් උන් ලශන්ජවේ
අජත් කුල් ඇත. එජශත් ජෙොල් ජනොසාජමන ගින්ජනහි දලානු ැජේ.” ජමහි අර්ථය ලන්ජන්,
(i).
ජ ල විසා්නජේ ව්ලභාලය
(ii).
වී අව්ලැන්ජන් ව්ලභාලය
(iii). මිසාව් ජීවිතජේ ව්ලභාලය
(iv). ජදවියන් ලශන්ජවේජේ ව්ලභාලය

(07).

ලයලව්ථාජච ශරය ලන්ජන් කුමක් ද?
(i).
ජරේමය
(ii).
ොජඳොජරොත්මිල

(08).

යශඳත් එජේරා මිෂ ඳලිනන නායපත්ලජේ ගුණාංග ළිබඳඳදින ඔෙ මිෂ ිනබිය යුමි ගුණාංගයක් න්ග
පරන්න.
(i).
පැඳ කිරීජමන් ශා වශජයෝගජයන් ජීලත්වීම
(ii).
ෙැශැඳත් පමින් ජීලත්වීම

(ii).
(iv).

ආබ්රශ්ගජේ ජඳෂඳත
ජෙන්ජමින්ජේ ජඳෂඳත

(iii).

ඇදහිල්

(iv).

වි්ලාවය

(09).

(iii). දයාල මිෂ ජීලත්වීම
(iv). ලගකී්ග මිෂ ජීලත්වීම
නාවජරත් හි ජේසුමිමන්ජේ ජ නාල අවා න්ටි අය උන්ලශන්ජවේ ගැන ඳැලසුජච,
(i).
දාවිත් රජු ජව
(ii).
දිලැන්ලරයකු ජව
(iii). ජජොශාන්ජේ පුතා ජව
(iv). ක්රිව්මිලරයා ජව

(10).

ජේසුව් ලශන්ජවේජේ රථම ජගෝයන් ජදජදනා ලන්ජන්,
(i).
ජේදුරු ශා ජජොශාන්
(ii).
(iii). ජාජපොේ ශා ජජොශාන්
(iv).

(11).

ජජෝේජේ පතාජලන් ගත ශැකි ආදර්යක් ලන්ජන්,
(i).
ඳචපාරපම ොරගැනීම
(ii).
දුජක්ී  ජදවියන්් මිිනී ම
(iii). ජෝපජේ ජ ළිබඳෙ අලධානය ජයොමු කිරීම
(v)
න්යළු ලැරදි ජදවියන් ජලිනන් න්දු ව ෙල ජදෝාජරෝඳණය කිරීම

(12).

ජේසුව් ලශන්ජවේ දුන් නල ආඥාල ලන්ජන්,
(i).
නුජේ වමිරන්් ජරේම පරන්න
(ii).
හිංවා පරන්නන්් වමාල ී ම
(iii). මා නුඹ් ජරේම පාක්ජමන් නුඹාත් එකිජනපා් ජරේම පරන්න
(iv). ඔේ හිංවා පරන්නන්් ආන්යත ඳතන්න

(13).

ජමන්යව්ලරයාණන්ජේ වදාපාලිප ජ ල රාජයජේ වවිමත් ඳදනම ලන්ජන්,
(i).
වාමය ශා යුක්ිනයය
(ii).
යුක්ිනය ශා ධර්මි්ඨපමය
(iii). වාමය ශා ධර්මි්ඨපමය
(iv). යුක්ිනය ශා වාධාරණත්ලය

(14).

ජුජදච ජනතාල ජේසුව් ලශන්ජවේජගන් ොජඳොජරොත්මි වජේ,
(i).
ජදවිජපජනක්ජේ භූමිපාල
(ii).
(iii). ජ ඳාසාප ශා රාජකීය භූමිපාල
(iv).

(15).

ජේසුව් ලශන්ජවේජේ ජමජොල ජවේලය පැටිපර ජඳන්ලන දිලැන්ලර ග්රන්ථය ලන්ජන්,
(i).
මිපා
(ii).
එවකිජයල්
(iii). ජජරමියා
(iv). ජයවායා

(16).

“ජජරුවජ්ග තයලරුණි මා සාවා ජනොශඬන්න. ඔෙ ශා ඔජේ දරුලන් සාවා ම ශඬන්න.” ජමහි ඉයත ඇඳි
ඳදජයන් දක්ලන අර්ථය ලන්ජන්,
(i).
උන්ලශන්ජවේජේ කුරුන් ඳත්වීම ඳරාජයක් ජනොල විජයග්රශණයක් ෙල
(ii).
දැන් ජේසුව් ලශන්ජවේ ජලනුජලන් ඇඬීම ලයර්ථ ෙල රප් කිරීම
(iii). අඳල ද මරණය් පැලා ඇින ෙල ඳැලසීමක්
(iv). අඳ් ව්ලර්ගය් යෑම් ජනොශැකි ෙල දැනු්ගී මකි

(17).

ජ ල පැමැත්ත් ය්ත්ලන අය් කිමිණු ජීවිතය වශා ැජෙන ලඩාත්ම යශඳත් රිනවිඳාපය න්ග,
(i).
වමාජජේ ඉදියතජේ න්ගබුනාම ජදමින් ළිබඳගැනීමය
(ii).
වමිරු උලදුරු ලලින් ආරක්ාල ැබීමයි
(iii). දුක් ජචදනා වි ගසාමින් ප්රිිනජයන් ජීලත්වීම් ජ ල ක්ිනය ැබීමය
(iv). කින් දිජනප ජරෝශල් ගත ජනොවීමය

(18).

ජරෝම අධිපරණය් ඉදියතජේ ඳාවුල්් ඉදියතඳත් ව ජනෝදනාලක් ජනොලන්ජන්,
(i).
ලයලව්ථාල් විරු ධල ජදවියන් ලශන්ජවේ් නමව්පාර පරන්ජනක්
(ii).
ජුජදචලන් අතර පැරබඳ උඳදලන්ජනක්
(iii). නාවයතය සාපාජේ පැරබඳපරුජලක්
(iv). ජ ල මාලිගාල ජපෂවන්ජනක්

(19).

ව්නාලප ජජොශාන් ශා ජේසුව් ලශන්ජවේජේ ද ජඳෞ ගලිප යාච්ඤාල් ශා භාලනාල් ලඩාත් සුදුසු ව්ථානයක්
ජව ජතෝරා ගත්ජත්,

ජේදුරු ශා ඇන්ඩෘ
ළිලිේ ශා ජේදුරු

ඉන්දු ජාලිපයකුජේ භූමිපාල
පජප භූමිපාල

(20).

(i).
ජජරුවම ජ ල මාලිගාල
(ii).
න්නජගෝගය
(iii). ඳාළුපරය
(iv). මුහුදු ජලරෂ
ජ ල රාජයය ජලනුජලන් පඳුළු වන අය් ආරක්ා පෂ ශැකි භාගයය ලන්ජන්,
(i).
න්නාසීම් ඇින ශැකියාලයි
(ii).
පු්ටිමත් ජීවිත ගත කිරීම් ඇින ශැකියාලයි
(iii). කුවගින්න සාලා ගැනීම් ඇින ශැකියාලයි
(iv). න්යලු ජරෝග ලලින් සුලය ො ගැනීම් ඇින ශැකියාලයි

(21).

“නුජේ ජදවිලන ව්ලාමීන්ලශන්ජවේ් ඳමණක් නමව්පාර පරන්න” ඔෙ ජමම ජේසුව්ලශන්ජවේජේ
රපානය විජේජයන් ළිබඳඳැදිය යුත්ජත්,
(i).
කීර්ිනය , ලව්මිල , ෙය ඳසු ඳව යන වමාජ රැල්් ශසුජනොලන ළිණිවයි
(ii).
විවිධ විාන්තාලන්ජගන් ලැෂජපන ළිණිවයි
(iii). ලැරදි ආදර් ජදන්නන්ජගන් මුා ජනොලන ළිණිවයි
(iv). නපුජර් ෙය් මුළුමසාන්ම එජරහි ලන ළිණිවයි

(22).

ජේසුව් ලශන්ජවේ ජගත්ජවමජන්ී  ආධයාත්මිප ජඳොර ෙැමෙජමන් ජයගත් ෙල් රධාන වාක්ියය ලන්ජන්,
(i).
තමා ඳාලා දුන් ජුදව් අනුප්ගඳා වශගතල ළිබඳගැනීමයි
(ii).
තමා අත් අඩංගුල් ගැනීම් ඳැමිණි අය් එඬිතරල මුහුණ ී මයි
(iii). තමපම ව්ගපර්ණජයන්ම නවා දමා ජ ල පැමැත්ත් අලනතවීමයි
(iv). ජමලන් අලව්ථාලී  ඳලා ශ්රාලපයන් ළිබඳෙ අලජෙෝධජයන් න්මයමයි

(23).

“ව්ථිර කිමිණු ඳවුක් මිෂ ිනබිය යුමි විජේත්ලය ලන්ජන්,
(i).
අජනයෝනය ජරේමය මත ලගකී්ග ජෙදා ගැනීජ්ග ගුණාංගයයි
(ii).
ජදමචළියන් දරුලන් ජලනුජලන් දක්ලන දැඩි ඳානයයි
(iii). න්යලු ජදනා මුදල් ඉඳයීම් දරණ ලෑයමයි
(iv). ජ ල ලනනය ලාචිපල රපා කිරීමයි

(24).

ජමම රඳය මිබඳන් අඳ් ො ජදන අභිජයෝගය ලන්ජන්,
(i).
අඳ වන්තප න්යල් ජ ල ජවේලය වශා පැඳ කිරීමයි
(ii).
සීවර්ජේ ජ සීවර්්ත් ජදවියන් ලශන්ජවේජේ ජ ජදවියන්ලශන්ජවේ්ත් ී මයි
(iii). ජ ල ජවේලය වශා ළි්ත්ල යෑජ්ග ී  හිව් අිනන් යාමයි.
(iv). අභිමානයක් ඇින පර ගැනීජ්ග අරමුණින් දන් ී ම

(25).

ජේදුරුජේ අඳාඳය ගැන පලින් ඳලවමින් ජේසුව් ලශන්ජවේ ඔහු් භාර පජෂේ,
(i).
ඳයතක්ාල් ජනොලැජ්න ළිණිව යාච්ඤා පරන්න
(ii).
යබඳත් ශැරුණු ඳසු වජශෝදරයින් ධධර්යමත් කිරීම්
(iii). කිමිණු වභාල ළිහිටුවීජ්ග ලගකීම
(iv). ඔහුජේ වැෙෑ ජඳෞරුත්ලය විමසීජ්ග ලගකීමයි

(26).

නාවජරත් හි න්නජගෝගජේ රැව් ව ජනයා,
A - ජේසුව් ලශන්ජවේ ඳාලා දුන්ශ
C - ජේසුව් ඉගැන්වීම ගැන මවිත වශ
(i)

(27).

(28).

A, B

(ii).

B,C

B - ජේසුව් ලශන්ජවේ ඳයතක්ා පෂශ
D - ජේසුව් රිනක්ජේඳ පෂශ
(iii).

C,D

කිමිණු ඳවුප ව්ථාලරත්ලය ඳලත්ලා ගැනීම් අලය වාධපය න්ග,
A - එහි වාමාජියන්ජේ අජනයෝනය වෙතා ජගොඩනගා ගැනීම
B - එහි ආර්ථිප තත්ලය යශඳත් පර ගැනීමය
C - දරුලන්ජේ අනාගතය සුරක්ියත පර ගැනීමය
D - දිනඳතා යාච්ඤාජලන් ජ ල අනුග්රශය ො ගැනීමය
මින් ලඩාත් ගැෂජඳන ළිබඳමිර ලන්ජන්,
(i).
A, B
(ii). A, D
(iii). B, C
ඳශත දැක්ජලන්ජන් ජීවිත ගමජන් ී  මුහුණී ම් න්දුලන කුණාටු ය
 රැකියාල නැිනවීම
• අවාධය ජරෝග ලැෂී ම
 ආගමිප පීඩන
• ඳවුල් ර්න

(iv).

A,D

(iv).

C, D

(29).

ජ්ගලා අභියව පෂ යුත්ජත්,
(i)
ජදවිදුන්ජගන් ර්න නැීම
(ii).
ජ ල මග ජඳන්වීම අනුල ක්රියා කිරීම
(iii). ජදවිදුන්් ජමොර ගැසීමය
(iv). ජ ල මැදිශත්වීම ොජගන සාජවොල්මන්වීමය
ඳාවුලුමිමා න්ර ජගදර න්ටින වි් ඔහු් පරුණාල දැක්වජේ,
(i). ජවොල්දාදුලා
(ii). සීවර්
(iii). ආණ්ඩුපාරලරයා
(iv). මුාදැසායා

(30).

මුල් කිමිණු වභාජච ක්ණයක් ලන්ජන්,
(i).
හිංවාජලන් ජේයත ශැංගි ජීලත්වීම
(ii).
කිමිණුපම මිෂ අභිජයෝගල් මුහුණී ම
(iii). අන් අය විසා්නය කිරීම
(iv). දඬුල්ග සායම කිරීම

(31).

එ්ගමාවුව් ගම් ගිය ශ්රාලපයින් ජදජදනා ඔවුන් ඇන්න් දුටු වාක්ියය ඉදියතඳත් පජෂේ,
(i).
“අඳ් ව්ලාමින් ලශන්ජවේ ශමු ව ජවේප” යනුජලසා
(ii).
“ඒපාන්තජයන්ම ව්ලාමීන් ලශන්ජවේ නැගි් න්ටින ජවේප” යනුජලසා
(iii). “ව්ලාමීන් ලශන්ජවේ අඳ වමඟ ගමන් පෂ ජවේප ” යනුජලසා
(iv). “උත්ථාන ව ව්ලාමින් ලශන්ජවේ අඳ් පතා පෂ ජවේප”යනුජලසා

(32).

ජේසුව් ලශන්ජවේ ජඳොන්ිනයුව් ළිාත් ආණ්ඩුපාරලරයාජේ විසා්නය වශා ජගන යනු ැබුජච,
(i).
මරණීය දණ්ඩනය සායම පෂ යුත්ජත් ආණ්ඩුපාරලරයා සාවා
(ii).
ආණ්ඩුපාරලරයා අධිරාජයයාජේ සාජයෝජිතයා ව සාවා
(iii). ඳව්තීනය ජරෝමය් ය්ත්ල ිනබුණු සාවා
(iv). වැන්ජශඩ්රින් වභාල් මරණීය දණ්ඩනය සායම කිරීම් ෙය ජනොිනබුණු සාවා

(33).

ඳාවුලුමිමාජේ ජදලන ධර්මතයත පණ්ඩායම් ලක්මිමා එක්වජේ,
(i).
ලුව්ත්රාජච ී 
(ii).
ජත්රෝයජවේ ී 
(iii). එළිසීජේ ී 

(iv).

ළිලිේළිජේ ී 

(34).

ජජරමියා දිලැන්ලරයා රපා පෂ විජේ ඳණිවිඩය ලන්ජන්,
(i).
ජුදා ජනතාල ෙැබිජෝසාජයන් රැජගන යන ෙල
(ii).
ජුදා ජනතාල මිවරජයන් රැජගන යන ෙල
(iii). ජුදා ජනතාල ඊශ්රාජයන් රැජගන යන ෙල
(iv). ජුදා ජනතාල ෙැබිජෝසාජේ ී  විනා ලන ෙල

(35).

ඳාවුලුත්මා රධාන පථපයා ව ෙැවින් ඔහු් “ජශර්මිව්” කියා න්ග තැබුජච ධර්මතයත ජවේලජේ කින්ග
ව්ථානයප ී  ද?
(i).
එළින්ජේ ී 
(ii).
ළිලිේළිජේ ී 
(iii). ලුක්ත්රාජච ී 
(iv). ජත්රෝලවජේ ී 

(36).

රඳ විඳර්යාවජේ ී  ජේසුව් ලශන්ජවේ ළිබඳෙල ජ ල රපානජයන් තශවුරු ව වතයතා මින් අයත්
ජනොලන්ජන්,
(i).
ජ ල පුත්රභාලය තශවුරු වීම
(ii).
ජදවිදාජණෝ ජතෝරා ගත් තැනැත්තා ෙල තශවුරුවීම
(iii). උන්ලශන්ජවේ් වලන් දිය යුමි ෙල තශවුරුවීම
(iv). ජේසුව් ලශන්ජවේ දිලැන්ලරජයකු ෙල තශවුරුවීම

(37).

ජ ල රාජයජේ ලර්ධනය උජදවා විලෘත ලන අලව්ථා මඟ ශැරීජ්ග රිනවිඳාපය ලනුජේ,
(i).
ලටිනා ජදයක් ජතෝරා ජනොගැනීජමන් ඳසුතැවිලිවීමය
(ii).
දායපවීම වශා නැලත අලව්ථා විලර ජනොවීමය
(iii). ජ ල ලරරවාදල් පැමැත්ජතන් ළිටුඳෑමය
(iv). ඳලිනන ලටිනා ජදය් ලඩා පාලීන ජදයප් මුල් තැන ී මය

(38).

ජ ල රාජයය යනු,
(i).
මරණින් ඳසු හිමිලන්නකි
(iii). කිමිණුලන්් ඳමණක් උරුමලන්නකි



39 – 40 ප්රශ්ු
A ජයවායා

(ii).
(iv).

අඳ මිෂ ජමන්ම අඳ අතර ඳලිනන්නකි
ජජරුවම පුරා ඳලිනන්නකි

ස්තහාා පා A B C D අදාළව පිළි ධරු ස්තප න් .
B ආජමොව්

C ජජරමියා

D මිපා

(39).

“ තමා අඳවිත්ර ජතොල් ඇින ජවනඟක් අතජර් ජීලත්ලන අඳවිත්ර ජතොල් ඇින මිසාජවක් ෙල.” රපා පජෂේ,
(i).
A
(ii).
B
(iii). C
(iv). D

(40).

වමාජජේ ජීලත් ව ධනඳිනන්ජේ භාර්යාලන් “තරොරු එෂජදජනකු” ජව ශැඳින් වජේ,
(i).
A
(ii).
B
(iii). C
(v).
D

(1×40= 40)

