
 

 

 

 

 

 

I ක ොටව 

01. 2   06. 2   11. x 

02. 4   07. 1   12.  

03. 2   08. 1   13. x 

04. 2   09. 2   14.  

05. 3   10. 2   15.  

16. වතර බ්රශමවිහශර  

17. නා ගව 

18. අනිතය 

19.  ය, ලචනය 

20. රාහු 

( කුණු 2 x 20 =40 ) 

II ක ොටස 

01.  

i. කදව්දශ නුලර 

ii.  ාකේල තවුවා 

iii. පුබ්කබ් නිලාවානුවමවති ඥා ය 

iv. අත්ථවමවේලාර ජාත ය 

v. ක ොරු කීකවන් ලැෂකීව,කේාම් කීකවන් ලැෂකීව,පරු ලචන කීකවන් ලැෂකීව,හිවම ලචන කීකවන් 

ලැෂකීව 

vi. දරුලන් පිහන් ලැෂැේවීව, යශපකතහි පිහිටුවීව, ශිල්ප ඉගැන්වීව, සුදුසු ලයකවදි ආලශ ිහලාශ  රදීව, සුදුසු 

  දායද පලරාදිව 

vii. ජාති  ක ොඩිය, ජාති  ගීය, ජාති  ලෘේය, ජාති  පුමපය. 

viii. ඉට්ඨිය, උත්තිය, වම් , භේදවා නම් රශතන් ලශන්කවේා 

ix. වමලර්  ශංව ජාත ය 

x. සුජාතා සිටු දියණිය 

( කුණු 2 x 10 =20 ) 
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පිළිතුරු 



02.  

i.  ාය, දීපය, කේය, කුය, වල 

ii.   

 වතරලරම් කදිහලරු වාධු ාර පැලැත්ිහව 

 අශසින් සිසිල් ශා උණුසුම් දියදශරා කද ේ වතුවීව 

 කපොකෂොකලන් වතු ව කනළුම් වල් වත පුංචි කුවරු ගවන්  ර දකුණු අකත් ද රැගිල් අශවට 

දිගු ර සිංශනාද පැලැත්වීව 
 

iii. ගුරු  වට කී රුවීව, කශොදින් ශිල්ප ඉකගනීව, අභිකයෝග ජය ගැනිව, නිශතවානි ල, අන් අයට හිංවා 

කනොකීරීව (ගැෂකපන කලනත් ගු ාංගයන්ට කුණු කදන්න) 

03.  

i. වල්, කතල්, ශදුන්කරු , පශන්තිර 

ii. ලන්දාමි කේතියං වබ් ං -  වබ් ඨාකන්සු පතිට්ඨිතං 

වාරීරි ධාතු වශා ක ෝධං -  බුේධ රපං ව ං වදා 

iii. ප ාතිපාතා කව්රවණි සිේඛාපදං වවාදියාමි 

අදින්නාදානා කව්රවණි සිේඛාපදං වවාදියාමි 

 ාකම්සු ම්ේඡාචර  කව්රවණි සිේඛාපදං වවාදියාමි 

මුවාලාදා කව්රවණි සිේඛාපදං වවාදියාමි 

සුරාකම්රය වජ්ජපවාදට්ඨානා කව්රවණි සිේඛාපදං වවාදියාමි. 

04.  

i. සිගා පුත්රයාට එේ පුකතකුට  

ii. වතර බ්රශමව ිහශර  ලිනන් කදවාපියන් ුකේත නිවා(කදවාපියන් දරුලන්කේ ලටිනාව ලවමතුල නිවා) 

iii. ආශාර පාන වපයා දීව, අලයතා  ඉටු  රදීව, පරමිපරාල රැ  ගැනීව, පරපුකරන් පැලරී ඇති කේපෂ 

ආරේා කිරීව, කදවාපියන් මිය ගියපසු පිං ම් ක ොට පිං අනුකවෝදම් කිරීව 

05. 

i.  ශපාට සිංශයා, අසිපත, ක ෝපත් වතර , තද රතුපාට,  ශ තීරල 

ii. 66 පිටුල  න්න 

iii. 67 පිටුල  න්න (ජාති  ක ොඩිය පරිශර කේ දී අප වැකිිනවත් ිහය ුකතු  රුණු) 

06. 

i. අප අලට ඇති ලටපිටාලයි. 

ii. සිදුශත් ක ෝවතා න් ලශන්කවේකේ ඉපදීව, බුදුවීව, ශා බුදුරජා න්ලශන්කවේ කේ පිරිනිලන් පෑව 

iii. ගවමලැල් කනො ැපිය ුකතුය 

ගවමල ක ොෂඅතු  ැඩීව කනො ෂ ුකතුයි 

නිල්ලන් ත ක ොෂ වත වෂමුත්රා කශළිව කනො ෂ ුකතුය 

කුණු කරොඩු ශා ඉදුල් කනොදැමිය ුකතුයි. 

ලැසි ාකේ නිමචිත වමථානය  ලැඩ සීටීව  ෂුකතුය. 

07.  

i. තුන්ලන ධර්ව වංගායනාල 

ii. ඉසුරු මුණිය, කලවමවගිරිය, කේතිය ගිරිය 

iii. ිහධවත් පුද පූජා, භිේෂු වවාජය, වර්ලඥ ධාතුන්ලශන්කවේා , වමථුප ඉදිවීව, දුමින්දාගවනය 



 


