
 

 

 
 
     
 
 
 

 
        11 ශ්රේණිය                                        ක්රිස්තු ධ ්ම   - II                       කාල  පැ  ශ්ෙකයි 

 

 ඳශමු ප්රල්නඹ වා තතෝයා ගත් තත් ප්රල්න 44 ක් ඇතුළු ප්රල්න 45 කට පිළිතුරු ඳඹන්න. 
 

 

(41).  තකටි පිළිතුරු ලිඹන්න. 
 

(1).  දිළිඳු ව ඔඵ බාගයන්තතඹෝ ඹ ...................................... ්පූර්ණ  කයන්න. 
(2).  “ඳරිසි” ඹන නත්ප තත්රුභ කුභක් ද? ඔවුන් ක්රිඹා කතශ  තකත  ද ? 
(3).  “තප්ර රිත” ඹන්තනහි අ්ණථඹ කුභක් ද? 
(4).  තේසු් වන්ත තේ උඳත දිළිඳු ඳරියඹක සිදු ව ඵට ාක්ෂි 42 ක් ලිඹන්න. 
(5).  උත්ථානතේ ආල්ච්ණඹ නිා විඹවුල් සිටි ශ්රාක වා අගාගාක ක පිරිට රුණු ඵරාතඳොතයොත්තුතේ 

වතිකඹ කුභක් ද? 
(6).  තේ යාජ්යතේ රකුු තවත් ප්රාතිවා්ණඹ කාඩ ඩ වතයකට ්ණග කශ වුය.ඹ. ්න් 42 ක් ලිඹන්න. 
(7).  “්සිලිඹ තනොවුය. ඵය ක නිසුන් පිට ඳටන්නා හුඹ”  ය.ඹක න් තේසු් වන්ත  තත  

තචෝදනා එල්ර කතශ  කාවට ද? ්ණතභාන භාජ්තේ එතර ජ්නතා භත ඵය ඳටන 
කඩ ඩාඹභක් න්ප කයන්න. 

(8).  “භාතේ කුභුත්ත තනො ඔඵතේ කුභුත්ත තේා.” තභහි අථ්ා ්පඵන්ධඹ ලිඹන්න. 
(9).  තභසිඹ්තුභා න්තේ ාභ යාජ්යතේ මූලික ඳදන්ප 42 ලිඹන්න.  
(14).  පර දයන වා පර තනොදයන ක දි ුතරහි අතු ්පඵන්ධතඹන් එභ උඳභා අනාය ඹ කයන 

කරුු 42 ලිඹන්න. 
(2 × 14 = 24) 

 

(42). (i). දිුසියඹා ඹගා කවුරුන් ද? 
දිුසිය කා්ණඹ කුභක් ද?                                                                                  (ර. 2) 
 

(ii).  යජ්කභ වා ඵුඳුු තභසිඹාගා ංකල්ඳතේ විතල  රක්  43 තඳශග්න්න.         (ර. 3) 
 
(iii).  තේසු් වන්ත  තභ ජීවිතතේ දී එතේරික කා්ණඹ නිසිඹාකායතඹන් ක්රිඹාත්භක කශ ආකායඹ වා 

්ණතභානතේ අඳ එතේයරුන් තර භාජ්තේ ක්රිඹා කයන ආකායඹ ංන්දනාත්භක ඳුවුදිලි 
කයන්න.              (ර. 5) 

 
(43). (i). ආබ්රව්පතේ ජීවිතතේ ක්රිඹාකාරිත්ඹ තුශ අධාය ඹ කයගා රඵන ුදගත් කරුු 42 

තඳශග්න්න.                                                                                                   (ර. 2) 
 

(ii).  ආබ්රව්පතුභාට රුණ  ව ත්රිවිධාකාය තඳොතයොන්දු ලිඹා දක්න්න.             (ර. 3) 
 
(iii).  ්ණතභාන භාජ්ඹට දඳනතත් ුදගත්කභ ඳවදක න් ලිපිඹක් ලිඹන්න.         (ර. 5) 

 
(44).  (i).  තභහි අථ්ා ්පඵන්ධඹ ලිඹන්න. 

“ඳරික්ාට තනොුතටන පිණි ඹාච්ඤා කයන්න”         (ර. 2) 
 

(ii).  තභා කවුරුන්දුයි තේසු්වන්ත  ශ්රාක කඩ ඩාඹතභන් විභසූ විට තේදුරුතේ ප්රකාලඹ වතේ 
කුභක් ද?              (ර. 3) 

 
(iii).  ්නාක තජ්ොවාන්තුභා අගාලානා කයගා රඵන භාජ් කඩ ඩාඹ්ප තුනට ප්රකාල කශ තේල් 

තභොනා ද? අද භාජ්ඹට ඒා තකොතතක් දුයට ්පඵන්ධ කශ වුය. ද ඹන්න ංන්දනාත්භක 
වි්තය කයන්න.                                                                    (ර. 5) 

 



 

 

(45). (i). “ඇතගන් අවක් ඹන්නට තේසු් වන්ත තේ නාභතඹන් ගාමට අ  කයක .” තභහි අ්ථා 
්පඵන්ධඹ කුභක් ද?             (ර. 2) 

 
(ii).  ලිදිඹා න්ප කාන්තාතේ ජීවිත ඳරි්ණතනඹ වා ඇඹ පිළිගුන් ව ආගන්තුක ත්කායඹ වන් 

කයන්න.              (ර. 3) 
 
(iii). තඹොවුන් විඹට ඳා තඵන ය.තුඛ ඔඵට තේ දීභනා ුඹ කයක න් ඹ්ප ත ාක් ්ටු ය.රීභට 

ප්ර්තාක් විතත වුතවොත් ඔඵ එභ කා්ණඹ බායඹ තගාතන් කුඳන ආකායඹ  ඳාවුල්තේ ජීවිත 
ආද්ණලතඹන් තගන වුය දක්න්න.            (ර. 5) 

 
(46). (i).  තේ යාජ්ය ්ණධනඹ පිළිඵ ඳුසු උඳභා 42 න්ප කයන්න.        (ර. 2) 
 

(ii).  ්න් එක් උඳභාක් ලිඹා දක්න්න.           (ර. 3) 
 
(iii).  ඔඵ “අන්ධකාය ඳාපි්ඨ තරෝකතේ දිතරන තායකාක් ” වීභට ගත යුතු පිඹය 45 ලිඹන්න.  (ර. 5) 
 

(47). ඳවත භාතතකා අතුරින් 42 කට තගන තකටි ටවන් ලිඹන්න. 
(i).  ඳාවුලුතුභාතේ නාඹකත් ගු ාංග 
(ii).  ජුදා භාජ්තේ තකොන් වු ජ්න කඩ ඩාඹ්ප 
(iii).  ඳරිසිරු වා අඹකුක ඹන්              (2 × 5 = 14) 


