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Chistianity – I 

l%sia;shdks O¾uh – I 
 

Name :-  .....................................................    Grade : -................             Index number:-.................... 

 

 නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 

1' ඳැමිණෙන්න සිටින තැනැන්ලශන්ණවේ ණරේත්වයලය පිබඳවල ඳැශැදිබඳ   දිලැසිලරයව වණ   

 (1) මවකීය (2) ණයවවයව ය (3) මී ව ය  (4) ආණමොවත ය 

 

2. මරන්න ණෙන යන.......................... ණවේද  උන්ලශන්ණවේ මුඛය නවරින  

 (1) වැටළුලකු    (2) ලන්වකු 

 (3) ලරද රුලකු    (4) මුල ණඳොව්ලකු 

 

3. ණේසු උඳත පිබඳවල ණේලදත ඳණිවිඩයට වලන්දුන් මරියතුමිය  

 (1) අතියින්ම  ැෂඹුෙව ය  (2) ප්රතිප්රතනයක් නැගුලව ය 

 (3) ණවණශවින් වතුටට ඳවයවලව ය  (4) කී ණේ පිළිවල ණමණනහි  ෂd ය 

 

4. ණේසුවත ලශන්ණවේණේ ණමණශලර  වුරුවය උණදවව ද යන්න වංණක්තලවය  ෂ සිදුවීම ලන්ණන්  

 (1) ණේලදතයන් විසින් මුබඳන්ම දුප්ඳවය එණේරුන්ට ප්ර වන වීම ය 

 (2) ණේසුවත ලශන්ණවේණේ උඳත ෙල මඩුල  සිදුවීම ය. 

 (3) මරියතුමියට ඳණිවිඩය ප්ර ව ිරීමම ය 

 (4) ලඩුලකු ණව දිවි ණෙව ණ ොණවප්තුමවට  ෂ යුතු  වර්යය ඳැලසීම ය 

 

5. ණමසියවත ක්රිවතණට වත  

යන ලදන් හී අර්තය ලන්ණන්  

 (1) නල ගිවිසුණේ ගුරුලරයව   (2) ආණේඳවය තැනැවයතව 

 (3) ණේල පුත්රයව    (4) ණදවියන් ලශන්ණවේණේ නිණය ජිතයව 

 

6. සිය ණමණශය මඟින් වතනවල  ණ ොශවන් විසින් ඉවතමතු  රනු ැබුණව්  

 (1) නිශතමවනී මයි   (2) දවයනු ේඳවලයි 

 (3) මනවතථවඳනයයි    (4) වතථවණන චිත ප්රඥාවලයි 

කාලය : පැය 1 
Time :1 hour 



 

Page -crys-8p- 2 

  

ish¨u ysñlï weúßks $ All Rights Reserved  

Royal College - Colombo 07 

7. ජුණදව් නීති ඳේධතිණ  නීතියට නල අර්ථ ථනයක් ණේසුවත ලශන්ණවේ ණනො  ණදයිර. 

 (1) ණ ොන්  ශව පීඩනයට ක් ව  නතවල පිබඳෙැනීම 

 (2) වවවය දිනණ දී ඳලව උන්ලශන්ණවේ ණවේලණ  නියැලීම 

 (3) ණඩුන් සුලඳවය ිරීමම.  

 (4) වවවය දිනණ දී  රේ  ඩව  ෑ ණෙ යන්ට තරලටු ිරීමම 

 

8. “බිය ණනොලන්න. ණමතැන් සිට ඔව මිනිසුන් දිනනු ඇත” යන අභිණය ෙයන්ට ප්රතිාවර දැක්වීමට නේ 

ිරතුනුලන් ප්රගුෙ   යුතු ලන්ණන්   

 (1) බුේධිමවය වල  තර් වනුක වල ශව විතලවවයයි 

 (2) උේණය ගීශීලීවයලය  නිර්භීත වල ශව  ථි වයලයයි 

 (3) කී රු  ම  නිශතමවනී ම ශව ඇදහිේයි 

 (4) ඳක්ඳවතීවයලය  යශඳවයවල ශව දයවනු ේඳවලයි 

 

9. වතල  ැමැවයණතන් ජීවිතය ණලනවත  රෙවය වවණ වුවතණෙන් ඔණේ ජීවිතයට ෙත ශැිර මඟ ණඳන්වීම 

ලන්ණන්  

 (1) ණේල ණප්රේමය අවයදිරමින් ජීවිතය නිලැරදි මඟට ණයොමු  යුතු වල ය 

 (2) සියළු ධන වේඳවය දිබඳඳුන්ට ඳරිතයවෙ   යුතු වල ය 

 (3) යුක්තිෙරු ල ජීලවය වීම පිබඳවල සිතව වැබඳය යුතු ය 

 (4) ආබ්රශේණේ පුත්ර ණේ උරුමය ණ ණවේ ණශ  වවෙත යුතු වල ය 

 

10. ණදවියන් ලශන්ණවේට මිව ඳව් මව  රන්නට පුළුලන් අන්  වට ද? 

 ණමම ප්රතනය ඳරිසි විනයධරයන් ණේසුවත ලශන්ණවේණෙන් ඇසුණව් කුමන අලවතථවල දී ද? 

 (1) කුත් ණර ගියව සුලිරීමම  (2) ණ ොරව මිනිවව සුලිරීමම  

 (3) අංශභවෙ ණර ගියව සුලිරීමම  (4) අතඳෙ නැති මිනිවවට සුලය දීම 

 

11. එදව ණේසුතුමව ණේලමවබඳෙවල ඳවිත්ර ිරීමම මඟින් අද ිරතුනුලන්ට ැණවන අභිණය ෙ නේ  

 (1) ලවනි   ටයුතුලට ණේලවතථවනල සීමිත අලවතථdලන්හි ඉඩ දිය යුතු වල 

 (2) ආෙමි  ශව වමවජීය අයශඳවය  ටයුතුලට විරුේධ විය යුතු වල 

 (3) ආෙමි  ශව වමවජීය  අයශඳවය  ටයුතුලට ඉඩදිය යුතු වල 

 (4) ණේලවතථවනණ  වෑම  ටයුවයතක්ම නිලැරදිල වේපර්ෙ විය යුතු ය 

 

12. ණේසුතුමවණේ ණෙවයණවමණන් යැදුම අනුෙමනය  රන වල  

 (1) අධයවවයමි  ෙැටුම ට මුහුෙ දිය යුතු ය 

 (2) වතුරන් ණලනුණලන් අයදිය යුතු ය 

 (3)  නතවලට වවමය උදව  යුතු ය 

 (4) ආවයමවර්ථය නවව ණේල  ැමැවයතට ඉඩ දිය යුතු ය 
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13. ඳශත දැක්ණලන ණේසුවත ලශන්ණවේණේ දුක් විඳීම ශව මරෙය වේවන්ධ ිරයමන් කීඳයිර. 

 A- ඔව ණදවියන් ලශන්ණවේණේ ක්රිවතතුලරයවණෙ  ය 

 B- ඔව යබඳවය  yeරුණු ඳසු වණශ දරයින් ධධර්යමවය  රන්න. 

 C- ඔව රව වශ්රීණයන් ලනානව   මව සිහි ව මැනල 

 D- ඔව ජුණදව්ලරුන්ණේ ර නේ ඔව ඔවම ෙලව ෙන්න. 

 

 ණේලව අතරින් කුරුසිඳවයල සිටි ණේසුවත ලශන්ණවේට ඉදිරිඳවය   ප්ර වය ලන්ණන්  

 (1) A ශව B ය (2) A ශව C ය (3) B ශව C ය (4) C ශව D ය 

 

14. ඒ වන්තණයන්ම  උන්ලශන්ණවේ නැගිට සිටින ණවේ . ණේ වල ප්ර ව  ණෂේ  

 (1) ණප්දුරුතුමව ය   (2) එේමවවුවත ෙමට ගිය ණෙ යන් ය 

 (3) ණෙ   වන්තවලන් ය  (4) අනිකුවය රවල යන් ය 

 

15.  නප්රිය වීමට ණේසුවත ලශන්ණවේ ණලත ඳැමිණි ඳරික්වල වණ   

 (1) ෙේණරොටී ිරීමමයි   (2) වේඳවයලට ලශේ වීමයි 

 (3) ණේලව මවබඳෙවණලන් ඳශතට ඳැනීමයි (4) ණේලමවබඳෙවණව් රැදී සිටීමයි 

 

16. ලයලවතථවලවය දිලැවවලබඳයවය වේපර්ෙ ව වල අනවලරෙය වණ   

 (1) එබඳයව ශව යවණ ොේ මගින් ය  (2) එබඳයව ශව ආබ්රශේ මඟින් ය 

 (3) එබඳයව ශව ඊවවක් මඟින් ය  (4) එබඳයව ශව ණමොණවවත මඟින් ය 

 

17. වමව ණ  යශඳවය ඳරිලර්තනණයක් සිදුිරීමමට ක්රියව  ෂ යුවයණවය  

 (1) ආබ්රශේණේ දරුලන් ණව ය  (2) ණේලරව යණ  ගුෙධර්ම අනුල ය 

 (3) අනයන් උණදවව අවයතවව යවච්ඤවණලනි (4) අනය මත ලට අභිණය ෙ දීණමන් ය 

 

18. ණේසුතුමවණේ සුලය පිබඳව විතලවසී ප්ර වයක්  ණේ  

 (1) අංභවෙ ණර ගියව ය   (2) ණප්දුරුණේ නැන්දනියයි 

 (3)  ඳර්ෙවුණේ ෙතවදිඳතියව ය  (4) ශවයින් නුලර ලැන්දඹුල ය 

 

19. ණේල රව යණ  තු ්රීතිය ඇතිලන්ණන්  

 (1) ඳව් රුලන් මනවතථවඳනය වී නැලත ඳැමිණෙන විට ය 

 (2) ිරතුනුලන් ධනණයන් පිරිපුවත ලන විට ය 

 (3) ිරතුනුලන් වණයන් වන්නේධ ලන විට ය  

 (4) වමව ය තු කීර්තිමවය ජීවිත ෙත ිරීමම තු ය 
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20. යශඳවය වමවරි යවණේ උඳමවලට අනුල ජුණදව් මිනිවවට උඳ වර   වමවරිතයවණෙන් අඳට ඉණෙන 

ෙත ශැිර ඳවඩම ණව අඳ අන් අයට උදව්   යුවයණවය  

 (1) ණේද ණනොව ව වැමට එ ණව වැකීණමන් ය 

 (2) ඉන් ප්රසිේධියක් වවෙැනීම වශව ය 

 (3) ණලනයේ ලවසියක් වවණඳොණරොවයතුණලන් ය 

 (4) අඳණේ ධනලවය වල ණඳන්වීමට ය 

 

21. ණේල රව යය වශව  ැවීම වන පුේෙයකු දැක්විය යුතු ප්රතිාවරය ලන්ණන්  

 (1)  ැවීම තුබඳන් වැනින් එයට කී රු වීම ය 

 (2) සිය ණෞිර  අලශයතව මත ප්රමවද ිරීමමට සිදුවීම ය 

 (3) තීරෙය ෙැනීමට ඳසුවට වීම ය 

 (4) තම ණඳෞේෙබඳක්තලයට මුේ තැන දීම ය 

 

22. ණදවියන් ලශන්ණවේණේ රව ය ආවන්න වල නිතරම අඳට ඳැලසුණ   

 (1) උන්ලශන්ණවේ අදශව ෙැනීම ට ය  (2) ණේල රව යයට යවම සදවනේ වීම ටය 

 (3) ශුේධ බඳයවිබඳ ිරයලව ණමණනහි ිරීමමට ය (4) මනවතථවඳනය වීමට ය 

 

23. ණේසුවත ලශන්ණවේ ලැන්දඹු වතත්රියණේ  වසි ණද  පිදීණේ සිදුවීම අෙය  ණෂේ ඇය  

 (1) ඳරිතයවෙශීලීල   නිවව ය  (2) ජුදව ආෙවමි  නීතියට ෙරු   නිවව ය 

 (3) ආදවයණේ ලැනාපුර ණ ොටව පිද නිවව ය (4) දුගී  වන්තවලක් ව නිවව ය 

 

24. ආබ්රශේතුමවට  ැවීම ැබුණන් කුමන ප්රණේණ  සිටින විටද ? 

 (1) ඌර්     (2) ශවරවවය 

 (3) වැබිණ නියව    (4)  වනවන් 

 

25. ණමසියවනු ආෙමනය පර්ෙවයලයට ඳවයවණ    

 (1) දවවිවය ර  ඳරපුණරනි  (2) ආශේ ර  ඳරපුණරනි 

 (3) වවවුේ ර  ඳරපුණරනි  (4) ණදිරයව ර  ඳරපුණරනි 

 

26. යශඳවය වැටලු එණේරුන් ලන ිරතුනු නවය යන් තු දිවතවිය යුතු ගුෙවංෙයක් ණනොලන්ණන්  

 (1) නැතිවලන් ණවොයව යවම ය. 

 (2) ණප්රේමණයන්  ැඳවීණමන් රැෂ වවෙැනීම ය. 

 (3) තමවණේ රැ මඟින් ප්රණය  න වවෙැනීම ය 

 (4) ණවේලයට  ැඳවී තමව වවරණ  ඇති අය ආරක්ව ිරීමම ය 
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27. පීඩවලට මුහුෙ දුන්න ද ක්තිමවය ඇදහිේක් ඇතිල සිටියකු ණව ශුේධ බඳයවිේ ශඳුන්ලව 

ණදන්ණන් 

 (1) ජුදවවතලය (2) වණමොන්ල ය (3) ණ  ේ ය (4) සීවතලය 

 
28. ඳවවුේතුමව ඳැලස ණව ණප්රේමය නැති තැනැවයතව වමවන ලන්න්  

 (1) හිවත  ණෙනාය ට ය   (2) ණඝ ව  රන ඝන්්වරය ට ය 

 (3) ෙැඹුරු ළි ට ය   (3) ණවොරව මඩල ට ය 

 

29. වවමය යථවර්ථයක් වීම වශව  

 (1) ණේඳවන වතථවලරයක් ඳැලතිය යුතු ය 

 (2) යුක්ති ශව ධර්මිත් ම ඉටුවිය යුතු ය 

 (3) ප්රාන්ඩවයලය ණශවදැිරය යුතු ය 

 (4) අනුන විනිතාය ිරීමණමන් ලැබඳිරය යුතු ය 

 

30.  මව ණනොව දවවයව පිළිව උඳමවණලන් ණේසුවත ලශන්ණවේ අඳට අභිණය ෙ  රන්ණන්  

 (1)  මවල දීමට නිතර ණඳඹිය යුතු වලයි 

 (2) තමවට නිතර  මවල වව ෙැනීමට ක්රියව   යුතු වලයි 

 (3)  මවල ැබීමට  මවල දවනය   යුතු වලයි 

 (4) සිය මිතුරන්ට  මවවීමට ඳසුවට ණනොවිය යුතු වලයි 

 

31. මුේ ිරතුනු වභවණව් ආරේභණ දී සිදුව මංෙයය වණ   

 (1) ණඳන්තණ ොවතත මංෙයය  (2) ඳසු රයෑණේ මංෙයය 

 (3) ඳවවතකු මංෙයය   (4) කඩවරේ මංෙයය 

 

32. වි වතීන්f.a wfmdaia;¿jrhd f,i ye|skafjkafka" 

 (1) fmaÿre;=ud h'    (2) Æla;=ud h' 

 (3) mdjq,a;=ud h'    (4) iakdjl fcdydka h' 

 

33. ජුණදව් ශව වි වති  ිරතුනුලන් එ ට පිබඳෙැනීම ණේල රූඳ ලන්දනවණලන් ද බඳංගි  අඳාවර ලබඳන් ද 

ණේ ආශ්රිත  මවත අනුභලණයන් ද ලැකීම ණමම තීරෙ ෙනු ැබුණව්  

 (1) අනය  වතින්ණේ වංෙමණයනි.  

     (2) ජුණදව් වැන්ණ ශඩ්රින් වභවණලන් ය. 

 (3) මුේ ණෙ යන් ශව ඳවවුේණේ එ තුණලන් ය. 

(4) ණ රුවණේ මන්ත්රෙ වභවණලන් ය. 

 

34. ණනොදැන නමවත වර  රන ණදවියන් පිළිව ඳවවුේතුමව ප්ර ව  ණෂේ  

 (1) එපීව ලැසියන්ට ය  (2) ඇතැන්වත  
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 (3) ණ ොරින්ති ලැසියන්ට ය  (4) පිබඳප්ඳණ  ලැසියන් ටය 

 

35. ණර ම ෙමණන්දී කුනවටුලට මුහුෙ දුන් ඳවවුේණෙන් ඳන්නරය වන ිරතුනුලන් ජීවිත අර්බුද ලදී  

 (1) ධන වේඳවය ඳරිශරෙය   යුතු ය 

 (2) අර්බුදල වතලභවලය ශඳුනවෙත යුතු ය 

 (3) ප්රතනලබඳන් ඳව යව යුතු ය 

 (4) ඇදහිේණන් වවක්ෂි දැරිය යුතු ය 

 

36. ජුණදව්ලරුන්ණේ ප්රධවනිණයකුල ඳරිවරලරණයකු ණමන්ම ගුරුලරණයකු ව තැනැවයතව  වුද? 

 (1) ඇෙනියවත    (2) නි ණේමුවත 

 (3) ඳවවුේ     (4) ෙමවබඳණයේ 

 

37. ිරතුනුලන් මවංශි  තෘතෙවලට ශසු ණනොවීම වශව  

 (1) වමව  ලටපිටවල වැ සිය යුතු ය 

 (2) ණෞිර  ජීවිතණයන් වැශැ විය යුතු ය 

 (3) ආවයමයවෙන්ලශන්ණවේණේ මඟ ණඳන්වීම ැබිය යුතු ය 

 (4) බුේධිමවය ණව ක්රියව   යුතු ය 

 

38. ණමණොල ජීවිතණයන් ඳසු ධනලතව දු  තවිඳීමවය දිළින්දව ්රීතිණයන් සිටීමවය ෙැන ිරයැණලන 

ණේසුවතලශන්ණවේ ලදව උඳමව  ථවල 

 (1) ණඳොණශොවවය ණම ඩයව   (2) අකී රු පුත්රයව 

 (3) ධනලවය ප්රධවනියව   (4) ධනලතව ශව වවරුවත 

 

39. ණේසුවතලශන්ණවේ නීතියට ලඩව මනුයවයලය ව ව  ටයුතු  ණෂේ  

 (1) වවවයදිනණ  ය   (2) ඳවවතකු මංෙය දිනණ  ය 

 (3) ණඳන්තණ ොවතත මංෙයය (4) වවධවරෙවයලයයි 

           (1X40 = 40) 

 

 

 

 

 

 

Royal College - Colombo 07 
rdclSh úoHd,h - fld<U 07 



 

Page -crys-8p- 7 

  

ish¨u ysñlï weúßks $ All Rights Reserved  

Royal College - Colombo 07 

11 S I 
 

Grade 11 – Pre-Evaluation Test  – November 2020 

fmryqre mÍCIKh - 2020 fkdje' - 11 fY%aKsh 

 

Chistianity – I 

l%sia;shdks O¾uh – I 

 

Name :-  .....................................................    Grade : -................             Index number:-.................... 

 

II - ණ ොටව 

 ඳෂමු ප්රතනය අනිලවර්යය ණව්. ඳෂමු ප්රතනය ඇතුලුල තලවය ප්රතන 4 ට පිළිතුරු වඳයන්න. 

1. (i) මී වණේ ප්ර වක් ලන “තමන්ණේ  ඩුලබඳන් නගුේතද ණශේ ලබඳන් දෑ ැති ද තවෙනු  

වයි” ණමහි අදශව කුමක් ද? 

(ii) ඉරවණයේ  නතවලට මිවරණ  ලශලුන් ණව පීඩව විදීමට ණශේතු ව  රුණු 2 ක් බඳයන්න. 

(iii) (අ) රවත්රී  වණ  ණේසුවත ලශන්ණවේ ණලත ඳැමිෙ ඔහුණේ ප්රතනලට විවඳුේ ණවව ජුණදව්  

ප්රධවනියව නේ  රන්න. 

 (ආ) ණ සුවත ලශන්ණවේ ඔහුට දුන් පිළිතුරු මඟින් අඳට අනුෙත   ශැිර ඳKsවිඩය 

කුමක්ද? 

(iv) ඳවවුේතුමව ණේලවයලණයන් වැක අලවතථව 2 ක් බඳයන්න. 

(v) වැටළුලන් වේවන්ධල එණේරව ක්රියව   යුවයණවය ණ ණවේ ද? 

(vi) ජුදව වමව ය තු “ඝනදුර ණේශණ  විසුලන් යැයි ශඳුන්ලනු ැබ  න ණ ොට්්ව නේ 

 රන්න. 

(vii) (අ) ජුණදව්  නතවල “ණදවියන් ලශන්ණවේට වන්ත  වීණේ” ජුණදව් ාවරිත්රය කුමක් ද? 

 (ආ) ණමය ාවරිත්රය සිදු රන්ණන් දරුලකු ඉඳදී දින කීය දී ද? 

(viii) මිදිලවයණවය උඳමවලට අනුල ඳශත වශන් අය වමවන ලන්ණන්  වටදැයි ශඳුන්ලන්න. 

 මිදිලවයණවය හිමි රු 

 දවවයින් 

 හිමි රුණේ පුතව 

(ix) (අ) ණේසුවත ලශන්ණවේ ඉෙැන්ව නවය වයල වං ේඳය කුමක් ද? 

 (ආ) උන්ලශන්ණවේ එම වං ේඳය ආදර්ණයන් දැක්ව අලවතථවල නේ  රන්න. 

(x) ණේසුවත ලශන්ණවේ නැලත ලැඩීණේදී අඳ සදවනේල සිටිය යුතු වල වංණක්තලවය ිරීමමට ඳැලස 

ලදන් බඳයන්න. 

           (2x 10=20) 

 

කාලය : පැය 1 
Time :1 hour 
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02. ණේසුවත ලශන්ණවේ රවල යන්ට යවච්ඤව ිරීමමට ඉෙැන්ව ණවේ . 

(i) වතලවමින්ණේ යවච්ඥාවණව් ඳශත වශන් ලෙන්ති ණදණ හි ලැදෙවය ම බඳයන්න. 

 (ආ) අඳණේ දිනඳතව ණව  න අඳට අද දුන මැනල 

 (ආ) අඳට ලැරදි  රන අයට අඳ  මව  රන්නව ණවේ අඳණේ ලැරදි ලට ද  මවවුල මැනල    

(ii) ණේසුවත ලශන්ණවේ සිය ණවේලව  වණ දී යවච්ඥාව   අලවතථව 3ක් බඳයන්න. 

(iii) ිරතුනුලකුණේ යවච්ඥාවණව් අන්තර්ෙත විය යුතු ලැදෙවය ණ ොටවත 5 නේ  රමින් ණ ටිණයන් 

ඳැශැදිබඳ  රන්න. 

 
03. (i) මිටියවලණවය ණේනණ  වශන් රන් අෙ බඳයන්න. 

(ii) ඒ අනුල ඔව වමඟ අනයයන් ණ ණවේ ක්රියව  රනලවට ඔව  ැමති ද? 

(iii) රන් අන අනුල ඳවවැණේදී ණෙදරදී ඔව ක්රියව  රන අන්දම ඉදිරිඳවය  රන්න. 

 
04. ණේල රව යණ  ප්රතිඳවයති අනුල ක්රියව  රමු 

(i) ණේල රව යය ෙැන අන් අයට ප්ර ව ිරීමමට ණේසුවත ලශන්ණවේ අනුෙමනය   ක්රියවලබඳය 

කුමක් ද? 

(ii) ණේල රව යණ  ප්රතිඳවයති ප්ර ව ිරීමමට ඳැලස උඳමව  තව 3ක් නේ  රන්න. 

(iii) ඉශත ඔව වශන්   උඳමව මඟින් ිරතුනු අඳට ෙත ශැිර ඳවඩේ 5ක් බඳයන්න. 

 
05. “වවවුේ වවවුේ ඔව මට පීඩව  රන්ණන් මන්ද” 

(i) වවවුේ වභවලට   පීඩවලන් 2 ක් බඳයන්න. 

(ii) වවවුේ තවර්වවතනුලර ඉඳදීම නිවව ැබුනු ණේලේ 3ක් බඳයන්න. 

(iii) ශැීමණමන් ඳසු වවවුේණේ ණමණශලර වණ  කුමක් ද? 

 
06.  මවවීම උතුේ ගුෙවංෙයිර. 

(i) ණේ ෙැන ණඳන්වීමට ණේසුවත ලශන්ණවේ ඳැලස උඳමව  ථවල කුමක් ද? 

(ii) (අ)  මවවීණේ ලැදෙවය ම ණඳන්ලන වතලවමීන්ලශන්ණවේණේ යවච්ඤවණව් වශන් ලදන  

බඳයන්න. 

 (ආ) ණේසුවත ලශන්ණවේ වමව ය තුදී වමවල වවදුන් අලවතථව 2 ක් බඳයන්න. 

(iii) ඔවණේ ජීවිතණ  ඔවට ලැරදි   අණයකුට  මවල වවදුන් අලවතථවලක් ණ ටිණයන් 

බඳයන්න. 

 
07. ඳශත වශන් මවතෘ ව ලබඳන් ණද ක් ණත රව ණ ටි වටශන් බඳයන්න. 

 (i) ණේසුවත ලශන්ණවේණේ උඳත 

 (ii) දිලැසිලරුන් 

 (iii) ඳවවුේතුමවණේ ශැීමම 



 

Page -crys-8p- 9 

  

ish¨u ysñlï weúßks $ All Rights Reserved  

Royal College - Colombo 07 

 (iv) මුේ ිරතුනු වභවල       ( 5x2 =10) 


