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7 ශ්රේණිය -  පිළිතුරු පත්රය 
 

I ක ොටස 

 

01.) මනුෂ්යයා 

02.) සෘතුශ්ේදය ඇතිවීම. 

03.) ශ්මම පිළිතුරු සියල්ලම. 

04.) මැවිල්ශ්ල් අයිතිකරුවිම. 

05.) ප්රඥාශ්ේ උල්පතයි. 

06.) නිහතමානිකමයි. 

07.) යක්ෂ්යාට නමසේකාර කිරිම. 

08.) ශ්ේදුරු , ශ්ජාහාන්, ජාශ්කාබ් 

09.) සියල්ලම නිම විය. 

10.) ශ්තෝමසේ 

11.) සභාව 

12.) අවුරුදු  07 ක් 

13.) 39 කි. 

14.) 40 ක්. 

15.) වාචික. 

16.) ධර්මිෂ්ේඨකමච 

17.) ශ්පාතක 

18.) ඉල්ලන්ටත් 

19.) ශ්සේතුවාජින්ත 

20.) ළදරුශ්වකු 

 

 II ක ොටස 

01. ) 

I. ශ්පාත් 

II. පළගැටියන් 

III. වර්මධනය කිරිම, පාලනය කිරිම 

IV. ශ්ජාහාන් 

V. සුදර්මශන ශ්දාරටුව අසල සිටි ශ්කාර ි නිසා සුව කිරිම. 

VI. ඉගැන්විම, සහභාගිකම, ශ්රාටිකැඩීම, යාච්ඤාව, සියල්ල ශ්පාදුශ්ේ තබා ගැනිම. 

(ඕනෑම පිළිතුරු 02 ක්) 

VII. පියාශ්ෙනි ඔවුන්ට කමැවුව මැනව..............., සේිය ශ්මන්න නුශ්ේ පුත්රයා ............... 

සියල්ල නිමා විය. 

VIII. බැටළුවා - කිතුනු අප - එශ්ේරා - ශ්ේසුසේ වහන්ශ්සේ 

IX. කඳු මුදුන. මුහුදු ශ්වරළ, තැනිතලා බිම 

X. නැති වු බැටළුවා පිළිබඳ උපමාව , රන්කාසි දසය පිළිබඳ උපමාව. 
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02.) 

I.  ළමා හා කාන්තා කටයුතු අමාතයංශය. 
 ශ්රී ලංකා ශ්පාලිසේ ළමා හා කාන්තා කාර්මයංශය 
 පරිවාස හා ළමා රක්ෂ්ෙ ශ්දපාර්මතශ්ේන්තුව. 

II. " මා ශ්කශ්රහි අදහාගත් ශ්ේ බාලයන්ශ්ගන් එකතුවත් ශ්නාමඟ යවන යශ්මක් ශ්ේද, ඔහුශ්ේ 

ශ්ගල වටා මහා ඇඹරුේ ගලක් එල්ලා මුහුදු ගැඹුශ්රහි ගිල්වා දැමීම ඔහුට යහපත " 
   (ශු.මශ්තේ 18:6) 

III.  දුේපත්කම නිසා ඇතිවන බලපැම. 
 විවිධ හිංසනවලට ශ්ගාදුරු විම. 
 මව පියා විශ්ේශ ගත වීම නිසා ඇතිවන බලපෑම. 
 යුේධශ්යහි අනිසිවිපාක. 
 ශ්දමාපිය සබඳතා ශ්දදරා යාම. 

 
03.) 

I. ජුදා ශ්පන්තශ්කාසේත මංගලය. 

II.  සැඩ සුළඟක් හමන්නාක් වැනි හඬක් 
 ගිණි දළු වැනි දිේ. - රැසේව සිටි අය මත පිහිටවනු ලැබිම. 
 අනය භාෂ්ා වලින් කතා කිරිම. 

III. දරුවා ලියා ඇති කරුණු වලට ලකුණු ශ්දන්න. 
04) 

I.  නිහතමානීව ශ්සේවය කිරිශ්ේ අගය 
 ශ්දවියන් වහන්ශ්සේ උසේපහත්කේ ශ්නාසලකන බව. 
අර්මථවත් ශ්මශ්හවරක් උශ්දසා සේවාියා දාසශ්යකු ශ්මන් ක්රියාකළ යුතු බව. 

II. දරුවා ලියා ඇති කරුණු වලට ලකුණු ශ්දන්න. 

III.  අන්තිම රාත්රී ශ්භෝජනය - රාවකයන්ශ්ේ පාද ශ්සේදිම  
 ශ්ගත් ශ්සමශ්න් යාච්ඤාව . 
ඉහත සඳහන් සිේි 02 න් එකක් ශ්තෝරා වාකය 05 ක් ලියා ඇත්නේ ලකුණු ලබා 

ශ්දන්න. 
06 )  

I.  ශ්බෞේධ දර්මශනය - ිපිටකය 
 හින්දු ආගම - ශ්ේද ග්රන්ථය 
 ඉසේලාේ ආගම - කුරාෙය  

 

II.  විවිධ ආගික උත්සව වලදි එම කිතුණු අනනයතාවය රැශ්කන පරිදි කටයුතු කිරිම. 
 අන් ආගේ වලට ගරු කරින් ශ්සසු ආගේ සමඟ සහජීවනශ්යන් කටයුතු කිරිම. 

III. 21 වන පාඩමට අනුව විවිධ ආගේ 03 ට අනුව ලියා ඇති කරුණු සලකා බලයි. 
 


