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I ක ොටස 

 

1. 2    6. √    11. අධි්ඨානයක්  16. d 

2. 3   7. x    12. වංරක්ණය  17. a 

3. 3    8. √    13. විව්මිත   18. b 

4. 4    9. √    14. මානල   19. e 

5. 3    10.√    15. ලුශය   20. c 

 

II ක ොටස 

1.  

i. පඳෂ පඳොත 2 පිටුපේ වශන් පිළිතුර අතරින් පදකක් වශන් කිරීමට කුණු පදකක් 

බා පදන්න. 

ii. දිනඳතා ඳාවල් ඳැමිණීම,ඉගනීම් කටයුතු පශොඳින් කිරීම, විදුශල්ඳතිට ශා ආචාර්ය 

මණ්ඩයට පගෞරල දැක්වීම. ඳාවපල් විනය නීතිරීති ශා වම්ප්රදායන් ආරක්ා කිරීම.  

iii. ඳාව ආරම්භපේ දී ඳාවපල් ඳැලැත්පලන විපේ උත්වල අලව්ථාලදී නිලාවාන්තර 

ක්රීඩා උත්වල ලදී 

iv. පඳෂපඳොත 67 පිටුපේ වශන් කරුණුලලින් පදකක් දැක්වීමට කුණු පදකක් බා 

පදන්න. 

v. පඳොෂපඳොත 68 පිටුපේ වශන් කරුණුලලින් පදකක් නම් කිරීමට කුණු පදකක් බා 

පදන්න. 

vi. හිරු එළිය, ලාතය, ජය, භූමිය ලනාන්තර, ඛණිජ, ආදිය 

vii. කර්මාන්තාා දුම්, රථලාශන දුම්, රවායන ඉසීම, පඳොලිතින් 

පිලිව්සීම,ගිනිගැනීම්,ගිනිතැබිම් 

viii. පරදිපිළි. පිඟන් භාණ්ඩ, පිත්ත භාණ්ඩ, දැල භාණ්ඩ, පලව් මුහුණු, ඳන් භාණ්ඩ, 

කැවිලි ලර්ග, පේශීය නිර්මාණ  

2.  

i. කාරුණික වීම, වතයලාදී වීම, අලංක වීම, වතුිනන් ිටීමම, විනයගරුක වීම, වර වීම, 

ඉලිටලිමත් වීම, අන් අයට ගරු කිරීම.      

ii. ඉලිටලිනැතිකම, පක්න්තියාම, පබොරු කීම ලැනි පඳෂ පඳොත 19 පිටුපේ වශන් කරුණුලට 

කුණු බා පදන්න.    

iii. දුර්ලතා ශඳුනා ගැනීම, තම දුර්ලතා අන් අය පඳන්ලා දුන්විට නිශතමානීල පිළිගැනීම, 

දුර්ලතා ශැකිතාක් අලම කර ගැනීමට අධි්ඨානයක් ඇති කර ගැනීම, ශඳුනාගත් දුර්ලතා 

නැලත ඇති පනොලන පවේ කටයුතු කිරීම ක්රියාමාර්ග 2ක් වශන් කිරීමට කුණු පදකයි .විව්තර 

කිරීමට කුණු 03යි. 
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3.  

i. ඳාවපල් ආදර් ඳාඨය ,ඳාවල් ාංජනය, ඳාවල් පකොඩිය, ඳාවල් ගීතය, පමපශලර 

ප්රකාය, ඳාවල් නි ඇඳුම 

පඳෂපඳොත 36 පිටුපේ වශන් අයිතිලාිටකම් ලලින් ශතරක් ලිවීමට කුණු බා පදන්න. 

ii. අධයාඳනය ැම,ම, ඳාවපල් වම්ඳත් භාවිත කිරීම, ක්රීඩා ශා වමිති වමාගම්ලට බැදීම. 

iii. යශඳත් පුරලැිටයන් බිහිකිරීම, ජනතාලපේ වාක්රතාලය දියුණු කිරීම, අනාගත 

නායකයින් පුහුණු කිරීම ලැනි පඳෂපඳොත 41 පිටුපේ තිපබන පවේලා පදකක් දක්ලා තිම,මට 

කුණු පදකක්ද ඉන් එකකින් ිටදුලන පවත ඳැශැදිලි කිරීමට කුණු 03 බා පදන්න. 

 

4.  

i. සුදුසු නිලැරදි පිළිතුරට කුණ බා පදන්න. 

ii. A - වමෘේධි නිධාරී 

B - ලිපි පබදන්නා (පියුම්) 

C - පඳොලිව් නිධාරියා  

D - මශජන පවෞඛය පවේලක 

iii. පඳෂ පඳොත 69 පිටුපේ පවේලා ශා සුදුසු නිලැරදි පිළිතුරලට කුණු බා පදන්න. 

 

5.   

i. A  පගොවියා   B  - වංගීතඥයා 

ii. පඳෂපඳොත 61 පිටුපේ වශන් කරුණුලලින් ශතරක් දැක්වීමට කුණු 4ක් බා පදන්න. 

iii. පඳෂපඳොත 63 පිටුපේ වශන් කරුණුලලින් ඳශක් ලිවීමට කුණු 5ක් බා පදන්න. 

 

6.   

i. ජය, ගව්ලැල්, ඳව, ඛනිජ 

ii. ආගමික කටයුතු ිටදු කිරීම 

පදමාපියන් නැමදීම ශා ගුරුලරු නැමදීම 

වංලරල කථා බව් කිරීම  

iii. ඳාවිච්චියට පනොගන්නා අලව්ථාපේ දී විදුලි උඳකරණ ක්රියා විරහිත කිරීම. 

පරදි එකලර මැදිම. 

ලැඩි දියුණු ක විදුලි ඳශන් දැල්වීම. 

ලැඩි ලැඩ පකොටවක් දලල් කාපේ ිටදු කිරීම. 

ලායු වමන යන්ත්ර ක්රියා විරහිත පකොට ජපනල් කවු ව විලෘත කිරීම. 

පඳෂ පඳොත 94 පිටුපේ වශන් කරුණුලලින් 5 ක් ලිවීමට කුණු 05ක් බා දිම. 

 

7.   

i. පගොඩනැගිලි, පඩව්, පුටු, පම්ව, ඳරිගණක යන්ත්ර, පුවත්කා පඳොත්, විදයාගාර උඳකරණ, 

ක්රීඩා උඳකරණ ආදිය  

ii. පඳෂපඳොත 94 පිටුපේ වශන් කරුණු ශා සුදුසු නිලැරදි පිෂතුරු ලට කුණු බා 

පදන්න.  

iii. A - ඇම්බැක්ක පේලාය, දෂදා මාලිගාල, රුලන්ලැලි වෑය, පත්ලත්ත ඳල්ලිය, දලටගශ 

මුව්ලිම් ඳල්ලිය, නල්ලූර් පකෝවි, ආදී නිලැරදි පිළිතුරු 

B  - මශා ලංය, දිඳ ලංය, පබෝධි ලංය ආදී පඳොත් 

C - කා ලැල,තිවා ලැල, පයෝධ ඇ,වික්පටෝරියාපේල් ආදි 

D - මිනිරන්, මැණික්, වත්තු, දිය ඇලි, මල්ලර්ග, විපේ ාක ආදි 
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E - පරදි පිළි, පිඟන් භාණ්ඩ,පිත්ත භාණ්ඩ, පලව් මුහුණු, ඳන් ලර්ග, කැවිලි ලර්ග, පේශීය 

නිර්මාණ 

 

 

 

 

 


