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                                                                          පිළිතුරු ඳත්රය 

1)  i)   අ.  වඤ්ඤක අක්ර /අර්ධානුනාසික  අක්ර  / ඝඝෝ ලයඤ්ජන අක්ර 

       ආ. ලර්ගාක්ර/භශාප්රාණ අ අක්ර /අඝඝෝ ලයඤ්ජන අක්ර 

 ii)  අ. ප්රඵ්ධධ                                                       ආ. නි්ප 

iii)  අ. දක්                                                           ආ. විශි්ට 

iv)  අ. නිලුපුල්  - ව්ලර ව්ධධිය                               ආ. මිණිඵරණ අ  - ඳරව්ලරඝෝඳ ව්ධධිය 

 v)  අ.  ශියය්ධ විලාද රරගඝය්ධ ජය ගනිි ‘යි ගුරුලරු සිතශ. 

      ආ.  ආඝරෝගයාාලට ඝරෝීන්ධ ඳමමි ඝණ අනු ඇර. 

vi)  අ.  පුරාවිදයාඥයනය්ධ                                  ආ.  ෂභයකු   

vii)  අ.  අි(දක්)                                         ආ.  අනු(නාහිමිය්ධ)                                                                                       

viii)  අ.   දරු +ආඝේ                                     ආ.   ගව් + ඉ්ධ                                                       

 ix)  අ. . දරුඝලෝ ඝදභාපිය්ධ නභඳිි.             ආ.  ගායකඝයෝ රසිකය්ධ වතුටට ඳත්  කෂශ. 

  x)  අ.  ඝශේතුලක් නමි ල                               ආ.  නිර්ධරරඝය්ධ අබයාවඝය ඝයමභ. 

                                                                                                                                           (කුණු 2 x 10 = 20) 

2)   * වාරලත්බාලය (ඝත්භාලට අදාෂ ඵල,ලුශයට වප ඳ ඵල,ල න 250ට  වප ඳ වීභ,භාරෘකාල) = . 08 

  *වංවිධානය,නිර්භාණ අාත්භකබාලය ශා ව්වීයත්ලය                                                              =  .12 

   * ශිල්පීය දක්රා වශ         ඝේද ඝඵදා ලිවීභ                                                                               =   05     ( .= 25)                                                                                                                                                                                                                                                                              

3)  කුණු විග්රශය                                                  

 *  අ්ධරර්ගරය         (ප්රධාන අදශව් වශා )                                 = .  06 

  * ල න ගණ අන        ( 45 – 50 )                                                  = .  02 

  * ශිල්පීය දක්රා    (    වියරණ අ,අත් අකුරු,විරාභ ක්ණ අ...)           .  02     

අඝේක්ෂිර ප්රධාන අදශව්  - 

      *විදේධ කවිය ඳශෂ වීභට ඝඳර  ජනකව්ය වභාරම්බ වී ිඝේ. 

      * පුරාණ අ  මූාශ්ර අනුල ජනකවි ංකඝව් අතීරඝය සිටභ ඳමලි වාහිරයාංගය . 

      *ජනරාලඝේ භරකය භර මුඛ ඳරම්ඳරාඝල්ධ ඳමලර එයි. 

      *කාානුරූඳල බාල ශා වාහිරයය ඝලනව් ලන ආකාරයට ජනකවිය ඝලනව් විය. 

      *ජනකවි නිභමවුම්කරුලකු නමර.   

      *ජනකවිය ජනජීවිරය ශා අලයාජ ශමම්ම් මු ව ල නිර්භාණ අය වී ඇර.                                           (කුණු =10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4) i)  බාාල   භගි්ධ අව්ධනාඝේ ඝශෝ  යල්ධනාඝේ සිඝරහි රවයක් ශා  භත්කාරයක් ඇිකරන නිර්භාණ අ                                                                                                                                                                              

ii) වාහිරයකරුලා රභ අදශව් අ්ධ අය ඝලර ඳමුණුලන නිවා 

iii) ඝල්ඛකයා,ඳාඨකයා ශා වි ාරකයා  

iv)  සියුම් ඵල ශා ඳරිනර ඵල නිවා ය. 

  v) අ්ධරර්ගරය,විය ක්      ඝේත්රය,බාාල, ශලිය ශා ආකෘිය                                                 ( කුණු 2 x 5 = 10) 

5)   *   ආකෘිය                 කුණු  05 

  *  අ්ධරර්ගරය            කුණු  07 

  *  ශිල්පීය දක්රා       කුණු  03                                                                                            ( කුණු  15) 
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