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                                                                          පිළිතුරු ඳත්රය 

1)   i) අ.කුරුණෑග වාහිත්ය යුගයේදී ය 

     ආ. 4ලන ඳණ්ඩිත් ඳරාක්රමබාාු  රතතුමබා      

 ii)  අ. තාත්කට්ඨ කත්ාල                                                  ආ. ලර්ත්මබාන කත්ාල,අතීත් කත්ාල,ව යමබෝධානය 

iii)  අ. උම්මබග්ග තාත්කය,එළු උමබංදාල,උම්මබදන්ති තාත්කය   

     ආ. කාලය  යඛරය,ගුත්ති කාලයය,ව ිඳුරරු දා කල,කුව තාත්ක කාලයය,දශම් යව   දා 

කල,යලව්වන්ත්ර තාත්කය,මුල තාත්කය,නිමි තාත්කය,කව්මිණි යක  ය  ,කව්මිණි මබල් දමබ                                                                                

iv)  අ. චූනි බ්රශ්මබදත්ත් රතතුමබා වශ යවලට්  ාමුණා      ආ. ගිරා යඳෝත්කයා  රශව ඇසීමබ නිවා 

 v)  අ. යව්යේශ රතතුමබා                                                     

      ආ. යදයවේනාල ව න් යන කෂ යුතු ය.රතලරු යදයදනායග් ඳණ්ඩිත්ලරුන් එක ත්ැනක  ඳැමිණ ඉන් 

    එව අයයව අයනකා  ලැන්යේ නම් ලැුරම් ැබූ ඳවයේ රතශ  ඳරාතය ලන්යන් ය 

vi)  අ. ගුත්ති තාත්කය                                                   ආ.  ලායු ගණයයන්  

vii) අ. යත්  ගමුයව් ශ්රී රාු  හිමි    

     ආ.  අත්ලැසියකු ලා දිනඳත්ා ඳා යක ෂ තුන් ඳංගුලව යාදීමබ  උඳයදව් දීමබ                                                                   

viii) අ. සිය සිය ගුණයයන් යලණ නද නිවමිණි                ආ. යෝකය/තය   යඝෝා                                                        

 ix)  අ. වැව් වලන් යන ිඳරීමබ                                       ආ. යමබ නර,මබයුර/ පිල් අග ඇති ඇව් ලැනි කුණු     

  x)  අ. ත්ත්ව සිුරල යි කීය                                              ආ. වීණායව් ප්රධාන ත්ත්      (කුණු 2 x10 = 20)                                                                                                                       

2)   i)  අ) යවලට්  ාමුණා                                        

     ආ) නුලර  දර නලත්ාලීමබ 

ii)  අ) ත්ත්ා යේවිය 

      ආ) වාල් නැළියව වශ ාත් මුෂව 

  iii) අ) මබ   යශෞධ ඳඬිතුමබා/යාෝවත්ාණන්  ලශන්යවේ     

       ආ) ) යවලට්  ාමුණායග් අයත් ඇඟිලි අග තිබූ මබැණික යඳරළී යග ව්  යාෝවත්ාණන්  ලශන්යවේයග් 

ඳාමු ලැටීමබ                                       

   iv)අ) අධි්ඨාන ායයන්/ වතු  ලඩන 

       ආ)  සුර අඟනන් නල සියයව ාැව සි  නැටුමබ  ඳ න් ගැනීමබ 

   v) අ) වීණා නාදයයන් වතු   ඳත් වූ /යන යයව තන වමූශයා 

      ආ) ගුත්ති ඇුරරුයග් වීණා නාදය ෂං ල අවනු පිණිව                                             (කුණු 4 X5= 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  3) වශ  4) ප්ර්න ල  ( යඳෂ යඳ යත් අදාෂ ඳාඩයමබන්  උදාශරණ යදකවලත් තිියය යුතු යි) සුදුසු ඳිදදි  

    ලියා ඇත්නම් කුණු පිිදනමබන්න.                                                               (කුණු  15x2= 30)    

          5) ,   6)   වශ  7) ප්ර්න ල  ( යඳෂ යඳ යත් අදාෂ ඳාඩයමබන්  උදාශරණ යදකවලත් තිියය   යුතු යි)    සුදුසු    

ඳිදදි ලියා ඇත්නම් කුණු පිිදනමබන්න.                                                                                                                                                                                                                                                            

(                                                                                                                                                  (කුණු  10)    
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