
 

I - ක ොටස 

ප්රහන 

අංකය 

පිළිතුර ප්රහන 

අංකය 

පිළිතුර ප්රහන 

අංකය 

පිළිතුර ප්රහන 

අංකය 

පිළිතුර 

1 1 11 1 21 1 31 2 

2 4 12 4 22 2 32 3 

3 3 13 2 23 3 33 1 

4 4 14 2 24 4 34 4 

5 2 15 3 25 3 35 2 

6 1 16 1 26 1 36 3 

7 4 17 3 27 2 37 1 

8 2 18 4 28 3 38 2 

9 3 19 2 29 4 39 3 

10 4 20 3 30 4 40 4 

(කුණු 1 x 40 = 40) 

 

I I - ක ොටස 

01)  

I. අල් මළඋල් කසීර් - අධික ජය, කුල්තෙයින් ප්රමළයය  ලඩළ අධික අති පිරිසිදු ජය. 

අල් මළඋල් කලීල් - අල්ඳ ජය, කුල්තෙයින් ප්රමළයය  ලඩළ අඩු ඉෙළ පිරිසුදු ජය. 

II. ජය තනොමෆති වීම, ආවළධය තරෝගය, බීම  ඳමයක් ප්රමළයල්ල ජය තිබීම. 

III. ඉබළද් - අල්ළශහ   ලන්දනය කිරීම. ඉමළර් - තඳොතෂොල වශ්රීක කිරීම. 

IV. ලර්ග තදකකි. සර්ල් අයින්, සර්ල් කිසළයළ. 

 

බසනහිර පළත් අධ්යපන කාපතමේක්තුවල 

වතුලන ලර පරීක්ෂණය - 2021 

10 කරේණිය 

ඉස් 

     පිළිවරු     I හ I I ක ොටස 

 



V. "ළ ඉළශ ඉල්ල්ළහු ලශහදහ ළ රීක හු හුල් මුල්කු ලහුල් ශම්දු ලහුල අළ කුල්ලි යියින් 

කදීර්" 

 (ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)

VI. සරළ ලුක්මළන්, සුරළ ෆුර්කළන් 

VII. අල්ළශහ තලෙ දයළල දෆක්වීම. 

අල්ළශහතේ මෆවීම් තකතරහි දයළල දෆක්වීම. 

VIII. ඉල් වීම, නෆලෙ ශෆරීම 

IX. ශළබිල් - තගොවිෙෆන 

කළබිල් - ව්ල ඳළනය 

X. නිතරෝගී බල, විතේකය 

(2 x 10 = 20) 

02)  

1. අල් කුර්ආනය, අවහ සුන්නළශහ ල                           (කුණු 2 යි) 

2. වශළබළලරු ශදීවහ නිලෆරදිල ක ඳළඩම් කෂශ. වශළබලරු අෙරින් ලිවීම  දන්නළ අය ඒලළ ලියළ 

ආරක්ළ කෂශ. වශළබළලරු ෙමළ දන්නළ ශදීවහ අන් අය  වළධක වහිෙල දෆනුම් දුන්ශ. වශළබළලරු 

ශදීවහ ක්රියළ්මක කෂශ. (ඕනම කරුය තුනක  කුණු 3යි) 

3. සුන්නළශහල උදළසීන කර අල් කුර්ආනය අලතබෝධය කර ගෆනීම  තශෝ ක්රියළ්මක කිරීම  තශෝ 

නීතිමය විවඳුම් දීම  තශෝ තනොශෆකිය. උදළශරය: අල් කුර්ආනය වළ් කිරීම  ඳලරයි. වළ් 

කරන්තන් තකතවේද, වළ් කයුතු කළය, වළ් කයුතු ආකළරය, වළෙතේ නීතිරීති සියල් 

ඳෆශෆදිලි කරන්තන් සුන්නළශ මගින්ය. 

ඉම්රළන් බින් හුතවයින් රලියල්ළහු අන්හු තුමළතේ සිදුවීම, නීති රීති සියල් සුන්නළශහ ඳෆශෆදිලි 

කරයි. ඉම්රළන් බින් හුතවයින් රලියල්ළහු අන්හු තුමළතේ සිදුවීම, උදළශරය: අබ්දුල්ළශහ ඉබ්නු 

උමර් රළියල්ළහු අන්හු තුමළ තලෙ තකතනක් ඳෆමිය, ජම්උ කවහර් පිළිබ අල් කුර්ආනතේ ඳලවළ 

තිතබ් දෆයි විමසුතේය. එය  ඔවුහු අල්ළශහ අඳ  නබි වල්ල්ළහු අතයිහි ලවල්ම් තුමළයන්ල 

දෙතයකු තව නිතයෝජිෙතයකු තව යෆේතේය. එතුමළයන් තවම අපි ද කරන්තනමු යෆයි 

ඳෆලසශ. නීති ක්තේත්රතේ විවඳුම් වශළ ද සුන්නළශහ ල අලය තේ.  

උදළශරයයක් තව තවොරකම් කෂ ඔප්පු වතේ නම් අෙ සි දෆමීම කෂ යුතු බල අල් කුර්ආනතේ 

වශන් තේ. නමු් සුන්නළශහ මතගන් කුඩළ දරුලන්  ශළ මළනසික තරෝගීන්  නීතිමය වශන බළ දී 

ඇෙ.  

(උදළශරය වමඟ ඳෆශෆදිලි කර ඇ්නම් කුණු 5යි) 

(එකතුල 2 + 3 + 5 = 10යි) 



03)  

1. එකමුතු කිරීම, වහථිර්ලය   එෂෆඹීම, ඒකමතික තීරයය.         (කුණු 2 යි) 

2. වමළජය එකමුතු කම රැතකයි, වමළජ විනය තනොපිරිහීම, අතනයෝනය වශතයෝගය, මලික අලයෙළ 

රුතකයි.                (කුණු 3යි) 

3. - අල් අසල්: අල් කුර්ආනතේ තශෝ අල් ශදීවහ හි තමය  තඳර විවළ ඇති ගෆ ලුල අල් අවහල් නම් 

තේ.  

- අල් ෆතමඋ : අල් කුර්ආනතයන් , සුන්නළතලන් තශෝ ඉජ්මළතලන් විවඳුම් බළ දී තනොමෆති විවඳුම් 

බළගෙ යුතු ගෆ ලුල අල් සර්උ නම් තේ. 

- අල් ඉල්ත් - ගෆ ලු තදක අෙර දක්න  ෆතබන තඳොදු ක්යය තනොතශෝ තඳොදු ගුයළංගය 

ඉල්් නම් තේ.  

- අල් - හුකු් - අල් කුර්ආනය   තශෝ අවහ සුන්නළශහල  අනුක ලන ඳරිදි ඉදිරිඳ් කරන ද 

තීන්දුල තම් නමින් ශෆඳින්තේ.                           (කුණු 5යි) 

(එකතුල 2 + 3 + 5 = 10යි) 

 

04)  

1. දෆනුතමන් ශළ යශ ගුයළංග ලලින් පිරිහුණු කළය ජළහිලියළ කළය නම් තේ. ෙලදුර ් තේල 

මගතඳන්වීම   විරුේධල ජීලන ර ළලක් ඳෆලති කළය තේ.         (කුණු 2යි) 

2. ව න් ල  වශභළගි වීම වශළ පිරිමි අලය විය. ව න් ලදී දිරිගෆන්වීම වශළ ද, ව න් 

ඳල්ලළතගන යළම වශළ ද ව න  උනන්දු කරවීම  කවියන් අලය විය.       (කුණු 3යි) 

3. දුතම ගුණාංග: මිනිමෆරීම, සුරළඳළනය, තඳොලිය, දුරළචළරය, ඳලිගෆනීම, මං ඳෆශෆරීම. 

යහ ගුණාංග: භළළ නිපුයෙළලය, නිදශවහ ක්රියළකළරකම්, තඳොතරොන්දු කඩ තනොකිරීම, ආගන්තුක 

ව්කළරය, වීර්ලය, වර බල.                           (කුණු 5යි) 

(එකතුල 2 + 3 + 5 = 10යි) 

 

 

 

 

 

 

 



05)  

1.  

2. පිවිතුරු තේෙනළල, මලික ලෙළල්ල  අලහිර තනොවීම, රීආතේ සීමළල ඉක්මලළ තනොයම.  

(කුණු 3යි) 

3. තේල ගුයළංගය, කිසිතලකු  අවළධළරය තනොවීම, නමයශීලලීභළලය, ආර්ථික උවහ ඳශ් කම් විධිම් 

කිරීම, වමළජ ශළ තඳෞේගලික යශඳෙ දෆකීම, තමතොල ශළ ඳරතොල යශඳෙ තකතරහි අලධළනය 

තයොමු කිරීම,  

(තමයින් ඕනම කරුණු ඳශක් වශන් කර විවහෙර කර ඇ්නම් කුණු 5යි) 

(එකතුල 2 + 3 + 5 = 10යි) 

06)  

1. බුේධිය ශළ වම්බන්ධ- ඉගෆන්වීම, තශද ලෘ්තිය, නීතිඥ ලෘ්තිය 

ළරීරික ශ්රමය ශළ වම්බන්ධ- සුළු තවේලකයින්, කළර්යළ තවේලකයින්, ආරක්ක තවේලය.  

(කුණු 2යි) 

 

2. පිරිසුදු තේෙනළල, මලික ලෙළල්ල  අලහිර තනොවීම, රිආතේ සීමළල ඉක්මලළ තනො යළම. 

(කුණු 3යි) 

 

3. තේල ගුයළංගය, කිසිලකු  අවළධළරය තනොවීම, නමයශීලලීභළලය, ආර්ථික උවහ ඳශ්කම් විධිම් 

කිරීම, වමළජ යශඳෙ ශළ පුේග යශඳෙ අෙර තලනව ශදුනළ ගෆනීම, ආධයළ්මික ශළ තෞකික 

අලයෙළ තකතරහි අලධළනය තයොමු කිරීම.  

(තමයින් ඕනම කරුණු ඳශක් වදශන් කර ඳෆශෆදිලි කර ඇෙ නම් කුණු 5යි) 

(2 + 3 + 5 = 10යි) 

 

 

 

 

 

 

 

 



07)  

1. අජ්නබ් ව වහත්රී ශළ පුරු වම්බන්ධවීතම්දී රැකිය යුතු පිලිතල්. 

 බෆල්ම ඳශ් කර ගෆනීම, අේරෙය  අය් ප්රතේ බෆලීම, කළමළළතලන් බෆලීම, අලයෙළලයක් 

තනොමෆතිල අඛණ්ඩල බෆලීම ආදිතයන් ලෆකීම. 

 අේරෙයය ලෆතවන ආකළරතේ ඇඳුම් ඇඳීම. 

 ඇවිේදීම, ඇඳුම් ඇඳීම, ශෆසිරීම ශළ කෙළ කිරීම ලෆනි සියලු අංලලින් ඉවහළමීය චළරිත්ර පිළිඳෆදීම. 

 පිරිමින්තේ ශෆඟීම් ඇවිවහතවන ක්රියළල තනොතයදීම. 

 අජ්නබ් ව වහත්රී පුරු යුගය හුද කළ වීම  ඇති අලවහථළ සීමළ කිරීම. 

 වමළජ යශඳෙ ශළ අලයෙළ තලනුතලන් ඳමයක් වහත්රී පුරු තදඳළර්ලයම ශමුලන අලවහථළ 

වංවිධළනය කිරීම. 

(කුණු 5යි) 

 

 

2. උවහමළන් රලියල්ළහු අන්හු තුමළතේ කළතේ අල් කුර්ආනය තගොනු කිරීතම් තවේලය. 

තමතුමළතේ කළතල් වමතේ ආතම්නියළ, අවර්බයිජළන් යන ප්රතේල මුවහලිම්ලරු ව න් ල  

මුහුය දී සිටියශ. තම් වමග අල් කුර්ආනය තලනවහ ආකළරය  ඳළරළයනය කෂශ. අඳ ඳළරළයනය 

කරන පිලිතල නිලෆරදි යෆයි ලළද කෂශ. තමය  අලධළනය තයොමු කෂ හුතදයිසතුල් යමළනි 

රලියල්ළහු අන්හු තුමළ කලීසළලරයළ  ඳෆමිණිලි කතෂේය. ලශළම පියලර ග් කලිසළ තුමළ තවයිේ 

බින් වළබි් රලියල්ළහු අන්හු තුමළතේ නළයක්ලතයන් කුතරයිෂිලරුන්තගන් යු් කණ්ඩළයමක් 

ඳ් කතෂේය. ඔවුහු අබ බක්කර් රළියල්ළහු අන්හු තුමළතේ කළතේ මුවහශසහ ද, කුතරයිෂිලරුන්තේ 

භළළ ර ළල ද තගන පි ඳෙක් ලියූශ. එය එක් එක් ඳෂළ්ල  තබදළ යලළ ඒ වමඟම කළරිලරුන් ද 

යෆලන දී. ඒ ආකළරය  ඳමයක් ඳළරළයනය කෂ යුතු යෆයි නියම කෂ කලිසළලරයළ එය  තඳර 

ලියන ද ව ශන් පුළුවහවළ දමන තව ඳලවන දී. තමමගින් සියලු තදනළ එකම ආකළරය  අල් 

කුර්ආනය ඳළරළයනය කරන ආකළරයක් ඇතිවිය. තම් තශේතුතලන් උවහමළන් රලියල්ළහු අන්හු 

"ජළමිඋල් කුර්ආන්" යන තගෞරල නළමතයන් ආමන්ත්රයය කරනු ෆබීය ෆබීශ. 

(කුණු 5යි) 

 

 

 

 

 



3. දෆඩි නජිවහ ශළ ඒය පිරිසිදු කරන ආකළරය. 

බල්ළ ශළ ඌරළ යන වතුන්තේ මඳශ, මත්රළ, දශඩිය, තක, රුධිරය ආදී සියල් දෆඩි නජීවහ හි අඩංගු 

තේ. තමම නජීවහ සිරුතරහි තශෝ ඇඳුම්ල තශෝ ෙෆලරුය වි  ඳෂමුතලන් එය එම වහථළනතයන් ඉල් 

කෂ යුතුය. ඳසුල නජීවතේ ග, සුල, රවය, ලර්යය යනළදිය ඉල් ලන තුරු තවේදිය යුතුය. ව් ලරක් 

තවේදිය යුතුය. එයින් එක් ලරක් ඳවහ මිශ්ර ජය විය යුතුය. නජීවහ ෙෆලරුය වහථළනතේ ගන්ධතේ, රවතේ 

තශෝ ලර්යතේ තලනවක් තනොමෆති වුලද ව් ලරක් තවේදිය යුතුය.  

(කුණු 5යි) 

4. අල් කුර්ආනතේ ඳලවන ආකළරය  සිතෙහි අලවහථළ තුන:  

I. නසහසුල් අම්මළරළ බිවහ සශහ - අයශඳෙ  තඳොඹලන සිෙ. යශඳෙ කිරීම  තනොසිෙන සිෙ. 

ආළලන්  ශළ තයිෙළන්   ය ් ව සිෙ. 

II. නසහසුල් ේලළමශහ- ෙමළ රිදලළ ගන්නළ සිෙ. ශෆඟීම් ල  විරුේධල ව න් කරන, අකුවතයහි 

නිරෙවතේ නම් ඒ ගෆන සිෙළ ඳසුෙෆවිලි ලන සිෙ. 

III. නසහසුල් මු්මයින්නළ- ෙෘප්තිම් සිෙ, කබතයන් ශළ තනොවන්සුන් බතලන් තෙොර ෙෆන්ඳ් 

බලක් දක්න  ෆතබන තමම සිතෙහි යශඳෙ තකතරහි ඇති තඳෂඹවීම අධිකල දක්න  ෆතබ්. 

(කුණු 5යි) 

(මුළු කුණු 5 + 5 =10යි) 

 

අලවළන කුණු - I ඳත්රය කුණු 40යි      

  I I ඳත්රය - ඳෂමුලන ප්රහනය  කුණු 20යි   

  තනකු් ප්රහන 4   කුණු ශෙලිය    

  මුළු කුණු 100යි 

 


