
 

 

 

 

 

 
 
 

       11ශ්රේණිය                                           ්ලාම්  - II             ක්ම  පැ  ශ්ෙකයි  
 

 පළමුවැනි ප්රශ්ාය  හ් ශ්තෝර් ගත් තවත් ප්රශ්ාය හතර්.  තුළුවව ප්රශ්ාය පහක  ිළිතුළු  ලප ්ය  

 පළමුවය ප්රශ්ාය   මුණු 20 ්. ෙ, ශ්තෝර් ග්ය් එ්. ප්රශ්ාය ක  මුණු 10 බැගි් ෙ හිමි ශ්ේ  
 

01. කෙටි පිළිතුරු වඳයන්න. 
i. "ලවතිය්යළ" යන අරළබි ලචනකයන් අදශවහ ෙරන්කන් කුමක් ද? 

 ii. මුලිෙ නිහචිත ඉබළදත්හි රිරය ශළ ක්රියළල වබනබන්ධ වු ඉබළදත් කදෙක් වශන් ෙරන්න. 
 iii. ආගම වශ සුශහසහ කදෙම ද නබිලරයළ ෙවු ද? එතුමළ ද ආගම ශළ සුශහසහ වංඛ්යළල ය ය ද? 
 iv. අකීද්රළකලහි අර්රශළනිය්යළත් හි අඩංගු ෙරුණු කමොනලළ ද? 
 v. අල්මළ උත් තහුර් යනු කුමක් ද? එහි ප්රධළන කෙොසවහ තුන ෙලකර් ද? 
 vi. ඉවහළමයස අනුල නජීවහ ලර්ග කෙොස දක්ලළ එක් එක් නජීවහ ලර්ග වශළ උදළශරණයක් බෆගින් දක්ලන්න. 
 vii. උබනමත්ලරකයකු තුෂ දෆය ය ශෆය  ක්ණ කදෙක් වශන් ෙරන්න. 
 viii.  ෆික්හුල් අව්වියළත් යන්කනන් අදශවහ ෙරන්කන් කුමක් ද? 
 ix. ඊමළනයස ශළනි ඳමුණුලන ෙරුණු කමොනලළ ද යන්න කෙටිකයන් දක්ලන්න. 
 x. ඉවහළමීය අකීද්රල යනු කුමක් ද? අශහලුවහ සුන්නළශහ ලල් ජමළඅත් යන්කනහි අර්ථය ෙලකර් ද?   
            
02. i. ඉවහළමයස අනුල දික්ෙවළදවීබන කෙොසවහ තුන දක්ලළ කෙටිකයන් ඳෆශෆදිලි ෙරන්න. 
 ii. "ඉද්දළ" යනු කුමක් ද? ඉද්දළ සිටීකමන් අත්ලන ප්රකයජජන ෙලකර් ද?  

iii. ඉවහළමීය විලළශයක් සිදු වීමස අලය ලන කෙොන්කද්සින් කමොනලළ ද? 
.  
03. i. ඉජ්තිශළද් යනු කුමක් ද? මුජ්තහිද් කෙකනකුස තිබිය යුතු සුදුසුෙබන කමොනලළ ද? 
 ii. ඉජ්මළඋ යනු කුමක් ද? එහි කෙොසවහ ෙලකර් ද? කෙටිකයන් විවහතර ෙරන්න. 

iii.  ෆික්ශහ යන ඉවහළමීය නීති ක්කේත්රකය් ඉමළබන අුහශනීසළ රරශහ  තුමළකගන් ඉටු වු කවේලය කෙටිකයන් විවහතර 
ෙරන්න. 

 
04. i. කුසළඋර් රළශිදුන් සිව් කදනළකගන් ඳෂමු ෙලීසළ අුහබක්ෙර් රරලි  තුමළකගන් ඉවහළමයස ශළ මුවහලිබන 
   වමළජයස ඉටු වු කවේලළලන් ෙලකර් ද? 
 ii. ශ්රී ංෙළ ආර්ක ෙ දියුණුල උකදවළ අරළබි මුවහලිබනලරු දළයෙ වු ආෙළරය විවහතර ෙරන්න. 

iii. ශ්රී ංෙළකව් නිදශවස දළයෙත්ලය බළ දුන් මුවහලිබන නළයෙයන් කදකදනළ නබනකෙොස ඔවුන්කගන් වමළජයස 
ඉටු වු කවේලය ෙලකර් ද? 

 
05. i. ඉබළදත් යනු කුමක් ද? මුවහලිබනලරකයකුස අල්ළශහ විසින් අනිලළර්යය ෙරන ද මුලිෙ ඉබළදතයන් 
   කමොනලළ ද? 
 ii. අනිලළර්ය ෙරන ද මුලිෙ ඉබළදත් හි ප්රධළන අරමුණ කුමක් ද? 

iii. මුවහලිබනලරකයකුකේ දදනිෙ ක්රියළෙළරෙබන ඉබළදතයක් කව ඳත්වීමස නබන තිබිය යුතු කෙොන්කද්සින් 
ෙලකර් ද? 

 
06. i. නබි රවල්  තුමළණන්කේ ෙළකය් මක්ෙළ ෙළ ලෙලළනුකව් ධර්ම ප්රචළරෙ ෙසයුතු ල ී  කයොදළ ගත් 
   ඉවහළමීය වන්නිකව්දන ක්රමයන් ෙලකර් ද? 
 ii. කලෂ ගණුකදනුල ී  ඉවහළමය තශනබන ෙර ඇති කද්ලල් කමොනලළ ද? 

iii. අල්කුරළනකය් ඳලතින විහමිතයන් ෙලකර් ද? 
 

07. ඳශත වශන් ඒලළයින් කදෙක් පිළිබ කෙටි වසශන් ලියන්න. 
i. ළරීරිෙ ශළ මළනසිෙ කයජගයතළලය ැකෙ ගෆනීම වශළ ඉවහළමය කඳන්ලළ දුන් විවිධ ක්රියළමළර්ග. 
ii. තළරුණය ෙළය යශඳත් මං ෙරළ කගන යළමස ඉවහළමය කඳන්ලළ ී  ඇති මඟකඳන්වීබන. 
iii. ඉවහළමය කඳන්ලළ ී  ඇති මළනල අයිතිලළසිෙබන. 



 

 

iv. ඉඳයීමස අදළ ලන ඉවහළමීය රිආ නීතිය 


