
 

 

 

 

 

 
 

 

        11 ශ්රේණිය                                       ්ලාම්  - I                                     ක්ම  පැ  එකයි. 

 
 සි ලුම ප්රශ්ාවලම  ිළිතුරු  ලප ්නව. 

 අංක 1 සි  40 ශ්ෙක් ප්රශ්ාවලම  ී  ති  1  2  3  4  ව ිළිතුරු ලින්න ලඩ්ත් නිලැරදි ිළිතුරර ශ්ෙෝර් ග්නව. 

 ඔබ  ලැපශ් ව ිළිතුරු  පත්රශ්ේ  එක් එක් ප්රශ්ාව  ලහා් ී  ති  කල අුරශ්ර්න ඔබ ශ්ෙෝර්ගත් ිළිතුරශ්රි 

අංක   ලැලශ්හව කල  ුරළ (X) මකුණ ශ් ොද්නව. 

 එම ිළිතුරු  පත්රශ්ේ  ිළුපපල ී  ති  අශ්වක් පපශ්දලා ද ලැමකිල්ශ්ම්න කි ල් ඒල් ද ිළිතපදි්නව. 
 
 

 
01.   හිජ්රි දින දර්නය ශඳුන්ලළ දීම සිදුවුණේ කුමන ඳළකයළණේ ඳළන වමණේ ද? 
 1. මුආවියළ (රලි)  2. උවහමළන්  (රලි) 3. අලි  (රලි)  4. උමර් (රලි)  
 
02. එකකට ලෆඩිය. ශවුල්කරුලන් එකතු වී ණමණශයලන ලයළඳළර රමයි..  
 1. අල්මුරළබශළ   2. අල්මුළරබළ  3. අල්මුළරකළ  4. ඉවහතිවහනළඋ 
 
03. අල් කුර්ආනය විලළශ වුණු ණකණනකුල භළවිතළ කරන ලචනය ලන්ණන්, 

1. සුර්රියන්    2. මුශහවන්   3. වකීන්   4. නිකළශහ 
 
04. අජ්නබි යන්ණනන් අදශවහ කරන්ණන්, 
 1. විලළශ වීමට අනුමත අය.     2. විලළශ වීමට අනුමත ණනොමෆති අය. 
 3. මනමළලිය ණලනුණලන් ණඳනී සිටිය ශෆි. අය. 4. ශජ් නෆමදුම වශළ ඉශහරළම් ණනොඳෆඳු අය  
 
05. විලළශණේ දී මනමළයළ මනමළලිට අනිලළර්යණයන්ම බළ ණදන ආධළරය, 
 1. ලලීමළ    2. මශර්    3. ගනීමත්  4. වදකළ 
 
06. තම බිරිල ළරීරික ලණයන් තම මලට වමළන ි.රීම.   

1. ලිශළර්    2. ලිආන්    3. ඊළඋ  4. රජඊ 
 
07. ඉවහළමීය වන්නිණේදනය වශළ ඳෂමු ලරට දිලළනුල් බරීද් නම් තෆඳෆල් ණදඳළර්තණම්න්තුල ඇති කෂ කලිසළ 

ලරයළ ලන්ණන්, 
 1. අබුබක්ර් (රලි)  2. උමර් (රලි)  3. උවහමළන් (රලි)  4. අලි (රලි) 
 
08. හුද්හුද් කුරුල්ළල භළවිතළ කරමින් දුර බෆශෆර ප්රණද්ලට ප්රලතත්ති දෆන ගෆනීමවශළ වෆෆවහවු නබිලරයළ , 

1. නුශහ (අණ)   2. ෂීද් (අණ)  3. මුවළ (අණ)  4. සුණයිමළන් (අණ) 
 
09. අල්ළශහ පිළිබ විහලළවය, කළකද්ර් පිළිබ විහලළවය, අකීදළ කළණේ ඇතුෂත් ලන්ණන්,  

1. අල්ඉළහිේයළත්       2. අන්නුබුේලත් 
3. අර්රශළනිේයළත්       4. අවහවම් ඉයියළත් 

 
10. අකීද්රළලට ඳටශෆනිල විවිධ දර්න බිහි ලන විට එයින් ඇතිලන බඳම්ලලින් අකීද්රළණලහි ඳළරිශුද්ධතළලය රැකීම 

වශළ ඉතළ දෆඩි ණව කෆඳවුණු ඉමළම්ලරුන් ලන්ණන්, 
  1. ඉමළම් බුශළරි (රලි) ශළ ඉමළම් මුවහලිම් (රලි)   

2. කලිසළ අබුබක්කර් (රලි) ශළ කලිසළ උවහමළන් (රලි) 
3. ඉමළම් අබුශනීසළ (රශහ) ශළ ඉමළම් මළලික් (රලි)       
4. ඉමළම් අශමද් ඉබ්නු ශන්බල් ශළ අබු ජ:සර් අත්තශළවි 

 



 

 

 
11.  ඊමළනයට ශළනි ඳමුණුලන කරුණුලලින් කුසහර් යන්ණනන් අදශවහ කරන්ණන්, 
 1. ි.සිදු ආගමික විහලළවයක් ණනොමෆති තත්ලයි..        

2. අල්ළශහ ණකණනකු ණනොමෆති ි.යළ ප්රතික්ණ ඳ ි.රීණම් තත්ල ණයි..  
3. අල්ළශහ ශළ ණලනත් ණදවිණද්ලතළලන් වශළ වමළනකම් ඳලතින තත්ලණයි..       
4. මුවහලිම්ලරණයකු ආගම ණලනවහ ි.රීණම් තත්ලණයි.. 

 
12. ඉවහළම් ඉතිශළවය තුෂ බිහි වු ලයළජ නබිලරුන් ලන්ණන්, 
 1. අබු ජශහල් ශළ අබුශබ්      2. ෆිර්අේන් ශළ නම්රද්   

3. මුසවළමළ ශළ අවහලතුල්අන්සි    4. හින්ද්ර ශළ අබු ජ:සර් අත්තශළවි 
 
13. අශහලුවහ සුන්නළලල් ජමළ ආ අකීදළ වළරළාංණේ අඩාංගු ණනොලන කරුණ ලන්ණන්, 
 1. මෆෆක්ලරුන්        2. වශළබළලරුන් 

3. ලලීලරුන්        4. ලයළජ නබිලරුන් 
  
14. වකළතණේ සර්ලු ලන්ණන්, 
 1. මුවහලිම්ලරණයකු වීම ශළ වහලළධීන පුද්ගණයකු වීම.      

2. ලවහතු හිමිකරුණලකු වීම ශළ නිවළබ් තත්ලයට ඳත්ල සිටිම. 
3. ලර්යක් වම්පුර්ණ වී තිබීම ශළ ලවහතු ලර්ධනය ලන්නක් වී තිබීම.       
4. නිේයත් තෆබීම ශළ සුදුවහවන්ට බළ දිම. 

  
15. වකළත් ෆබීමට හිමිකම් ඇති අයණගන් කළරිමුන් යන්ණනන් අදශවහ කරන්ණන්, 
 1. ි.සිදු ආදළයමක් ණනොමෆති අන්ත දගියන්.     

2. තමළට ශළ තමළණගන් යෆණඳන්නන්ට අලය ඳමණ ආදළයමක් ණනොබන්නන් 
3. අනුමත ගමනක ණයදී එය වම්පුර්ණ ි.රීමට ණනොශෆි. ලන අය. 
4. අනුමත වියදමක් වශළ ණය වි එය පියලළ ගත ණනොශෆි. අය. 

 
16. වහලර්ගණේ විණ  වු රයියළන් නමින් ශඳුන්ලන ණදොරටුණලන් වහලර්ගයට ඇතුල් ලන්ණනෝ කවුරුන් ද? 
 1. අනිලළර්ය වු ශජ් නෆමදුම ඉටු කෂ අය.    2. නිසි ඳරිදි වකළත් ණගවු අය. 

3. සුන්නත් වළත් ලෆඩිණයන් ඉටු කෂ අය.   4. නිසි ඳරිදි වේම් වමළදන් වලන් ය. 
 
17. ශජ්හි වඊ ඉටු ි.රීම. 
 1. ශජ්හි සර්ලු ණේ.        2. ශජ්හි ලළජිබ්ණේ 

3. ශජ්හි සුන්නත් ණේ.        4. ශජ්හි මශර්රමළත් ණේ. 
 
18. මවහජිදුල් ශරමණේ ඉටු කරනු බන වළතයක් වශළ ආධයළත්මික ලටිනළකම ලන්ණන්, 
 1. ඉටු කරනු බන වළතයක් වළත් තුන්සීය ශෆට ශතක් ඉටු කළට වමළන ණේ.   

2. ඉටු කරනු බන වළතයක් වළත් ක්යක් ඉටු කළට වමළන ණේ.     
3. ඉටු කරනු බන වළතයක් වළත් දළශක් ඉටු කළට වමළන ණේ.    
4. ඉටු කරනු බන වළතයක් වළත් ඳන්සීයක් ඉටු කළට වමළන ණේ. 

 
19. අශහවනුල් හුලුක් යන අරළබි ලචනණයන් අර්ථය ලන්ණන් කුමක් ද? 
 1. අනිලළර්ය කරන ද ක්රියළලන් ය.     

2. ඳළඳයන් තුළින් ඇතිලන අයශඳත් ක්රියළලන් ය. 
 3. නබිලරුන්ට ඳමණක් සීමළ වු යශගුණළාංගයන් ය.  

4. යශ ගුණය තුළින් ඇතිලන ඉවහළම් අාංකළර ක්රියළලන් ය. 
 

20. අවහවබ්ර් යන අරළබි ලචනණයහි ණත්රුම කුමක් ද? 
 1. අල්ළශහ ණලත භළර ි.රීම.           

2. අල්ළශහ දි.න්නළ ණමන් කටයුතු ි.රීම. 
3. ඉලසීම.         
4. ණඳර වෆසුම් අනුල සිදුලන බල විහලළව ි.රීම. 

 

21. නබි (වල්) තුමළණේ කළණේ ශදීවහ නිලෆරදිල මනනය ි.රීම වශළත් වටශන් කර ගෆනීම වශළත් ශදිවහ 
ඉණගනුමට ඳත් කෂ වශළබළලරුන් අමතන්ණන්,  



 

 

 1. තළබිඊන්ලරු         2. අවහශළබුවහ සුසහසළලරුන් 
3. අශහලල් සබත්ලරුන්       4. අවහසිශළහුවහ සිත්තළලරුන් 

22. සිද්දීක් යන සුවිණ  නමින් ශෆඳින්වු කලිසළලරයළ, 
 1. අබුබක්ර් (රලි)  2. උමර් (රලි)   3. උවහමළන් (රලි)  4. අලි (රලි) 
 
23. අහරතුල් මුබහරළශහ යෆයි ශෆදින්ණලන්ණන්, 
 1. නබි (වල්) තුමළණගන් ඳසු ඉවහළමීය රළජය ඳළනය භළරගත් කලිසළලරුන්.    

2. නබි (වල්) තුමළ අව සිට ලහී වටශන් කරන අයලලුන්       
3. නබි (වල්) තුමළණේ ඳවුණල් වළමළජිකයන්    
4. වහලර්ගයට ප්රණේවීණම් සුභ ආරාංියය ද වශළබිලරුන් 

 
24. මුවහලිම්ලරණයකු ශළ කළෆිර්ලරණයකු අතර ඇති ණලනව, 
 1. වළතය ණේ.  2. වේමය ණේ.    3. ශජ් ණේ.   4. වකළත් ණේ. 
 
25. ඉශහළවහ, ඉලසීම යන ඉබළදනයන් අයත් ලන්ණන්, 
 1. රීරය ශළ ක්රියළල වම්බන්ධ ාලළ ය.    2. සිත වම්බන්ධ ාලළ ය. 

3. ධනය වම්බන්ධ ාලළ ය.       4. ලචනය වම්බන්ධ ාලළ ය. 
 
26. මුවහලිම්ලරණයකු වමළජයට අලය සලදයලරියන්, ඉාංජිණන්රුලරුන් ලෆනි විණ යයින් බිහි ි.රීම. 
 1. සර්ළු අයින් ණේ.        2. සර්ළු ි.සළයළ ණේ.     

3. සුන්නත් ණේ.         4. මුබ්තිළත් ණේ. 
 
27. තක්බීර් තශහරීමළ, 
 1. රුකුඋ යළණම් දී ි.යන්නළ වු තක්බිරය    

2. සුජුද් යළණම් දී ි.යන්නළ වු තක්බිරය     
3. මෆද ඉඳුමට යළණම් දී ි.යන්නළ වු  තක්බිරය     
4. වළතයට අදළ නිේයතය අදිටන් කරණගන ඳමුල ඳලවන තක්බීරය 

 
28. තමළල අයශඳතට ණඳොෂඹලන සිත, 

1. නසහසුල් ේලළමළ        2. නසහසුල් මුත්මඉන්නළ    
3. අත් තවහි.යළ         4. නසහසුල් අම්මළරළ බිවහසු:  

 
29.  අල්ළශහණේ අාංකළර ගුණයන්ණගන් අර් රශහමළන් නළමණයන් අදශවහ කරන්ණන්, 
 1. සියල්ක්ම මලන ද්ණදකු විම.     2. සියල්ක්ම ශසුරුලන්ණනකු වීම.    

3. සියල්න්ටම අතිකරුණළලන්තණයකු වීම.   4. සියල්න්ම ආරක්ළ කරන්ණනකු වීම. 
 
30. මුවහලිම්ලරණයකු තම ආධයළත්මික දියුණුල වශළ අනුගමනය කෂ යුතු ලන්ණන්, 
 1. ණෞි.ක අධයළඳනය ශෆදරීණමන් ය. 
 2. ණමණොල ජීවිතය අත්ශෆර ඳරණොල ජීවිතය ණලනුණලන් කටයුතු ි.රීම ය. 
 3. අල්කුර්ආන් ශළ අවහසුන්නළහි මඟ ණඳන්වීම අනුල කටයුතු ි.රීම ය.  

4. ඳරණොල ජීවිතය අත්ශෆර ණමණොල ජීවිතය ණලනුණලන් කටයුතු ි.රීම ය.  
 
31. අත්තශරළත් යන්ණනහි අදශව, 
 1. පිරිසිදු ජය යන්න යි.       2. අපිරිසිදු ආශළරය යන්න ය. 

3. පිරිසිදුකම යන්න යි.       4. ඉතළ පිරිසිදු  ජය යන්න යි.   
 
32. දුආඋල් ඉසහතිද්රශහ යනු, 
 1. වළතණේ ආරම්භක රකළතණේ තක්බීර් බෆඳිණමන් අනතුරුල ඳළරළයනය කරන දුආල ණේ. 
 2. රුකුඋහිදී ඳළරළයනය කරන දුආල ණේ.  

3. සුජුදණේ දී ඳළරළයනය කරන දුආල ණේ.      
4. මෆද සිටීමක දී ඳළරළයනය කරන දුආල ණේ. 

 
33. කුනුත් ඳළරළයණ ි.රීම සුන්නත් ලන සර්ල් වළතය ලනුණේ, 
 1. අවර් වළතය යි.  2. තශජ්ජත් වළතය යි. 3. සුබහු වළතය යි.  4. ලුශළ වළතයයි. 



 

 

  
 
 
34. උඳලළවණේ සර්ළු ලලින් එකක් ලනුණේ, 
 1. වශර් ි.රීම ය.      

2. උඳලළවය නිම කෂ ඳසු අනතුරුල දුආ ඳළරළයනය ි.රීම. 
3. තරළවීශහ වළතය ඉටු ි.රීම. 
4. නිේයත් තෆබීම ය. 

 
35. වහලළමී පුරුයළ මරණයට ඳත්වීම නිවළ ඉද්දළ රුි.ය යුතු කළ සීමළල ලනුණේ, 

1. මළව ශතරි..         2. මළව තුනයි දින ශතරි.. 
3. මළව ශතරයි දින දශයයි.       4. දින ශතළිශි.. 

 
36. වළතණේ එක් එක් රක්ආතණේ අනිලළර්යණයන්ම ඳළරළයනය කෂ යුතු සුරළල, 
 1. සුරළ නළවහ    2. සුරළ සළතිශළ  3. සුරළ ඉ:ළවහ   4. සුරළ සක් 
 
37. වළමුහිකල ඉටු කරන සුන්නත් වළත්ලලින් එකක් ලනුණේ, 
 1. ඊදුල් ෆිත්ර් වළතය ය.      2. ළුශළ වළතය ය. 

3. තශජ්ජත්  වළතය ය.      4. තහියියතුල් මවහජිද් වළතය ය.  
 
38. ප්රළණය අත්ඳත් කරන මෆක්ලරයළ, 
 1. ජීබ්රීල් (අණ)       2. මීකළයිල් (අණ) 

3. ඉවහරළයීල් (අණ)       4. ඉවහරළෆිල් (අණ) 
 
39.  අද්රන්හි "ශයිය අවහවළත්" යන්ණනහි ණත්රුම, 
 1. නෆමදුම ආරම්භ වී ඇත.      2. නෆමදුම නින්දට ලඩළ අගණන් ය. 

3. නෆමදුමට ශනික එන්න.      4. ජය ෆබීමට ශනික එන්න. 
 
40. ජීවිතණේ දී ෆබු ජයග්රශණයක් ණලනුණලන් ඉටු කරන සුජුදය 
 1. වජද්ර  වශහවු   2. වජදු ෂුක්ර්  3. වජද්ර ශළජළ   4. වජ්ද්ර තිළලත් 

                  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


