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                                                               පිළිතුරු ඳත්රය 

1) I)   අ. 14ලන සියලව                                                ආ. උම්මග්ග ජාතකය     

ii)  අ. කෘෂි කර්මාන්තය ශා වම්බන්ධ                        ආ. ඔළි කකළිය/කෂකග ඩි නැටුම....... 

iii)  අ. ඒ.පි.ගුණරත්න මශතා   ආ .බැද්කද්ගම 

iv)  අ. ඈ                                                                 ආ. කවි වඟරා 

 v)  අ. සුප්ඳා කද්විය                                                 ආ. ව්ලාමියාකගන් කලන්විම 

vi)  අ .දරු නැෂවිල් කශලත් ජාතික කතොටිල්/නිදශකවේ දැශැන/නිදශකවේ මන්ත්රය/කකා මාතා 

ආ. ටිකබට් ජාතික ඇව.් මහින්ද හිමිකග් මුල් ම කාලයකෘතිය 

vii) අ.  18කි                                                   ආ. පුරිව ධම්ම වාරථි ගුණය 

viii) අ. පුකචි මැණිකා                                       ආ.  හිකර්ට ගිය කකකනකු ආඳසු කනොඑන එක 

ix) අ. Ii ලන ඳණඩිත ඳරාක්රමබාු  රු  දලවආ.256 

 x)  අ.  යව දිගත ඇන්කද්                                 ආ  විජය සිරිව කගන ලැැන්කද්  

                                                                                                               (කුණු 2 X10=20) 

2) i) අ)මශජනයා/මශජනතාල විසින් කකොකවොල් රු ට 

ආ)අකගුලිමා ගම් දනවු ලට ලැද එහි කගලල් කදොරලල් ගලා කගතුෂ සිටි මිනිසුන් මරණ බැවින් රට 

ලැසියන්  කගලල් කදොරලල් ශැර පියා දරුලනුත් රැකගන,ශඬමින්,රාජාකගනයට රැව්ල රු ට එම පුලත 

වැකරන අලවථ්ාල ශා වම්බන්ධය 

ii) අ) විද්දත් දුල සිටු පුත්රයාට දරුලා නෂලමින් කදොව ්නැූ  විට ඔු  පිටත් ල යන බල ඇයට ඳැලසුලත් ඉන් 

ඇය කම්ඳා කනොවීමට ඇති කශේතු සිටු පුත්රයා විසින් සිහිඳත් කරන අලවථ්ාල 

     ආ) රූඳත් බල,ශිල්ඳ දැන ගැනීම/උගත් බල  

iii)අ) අනුප්රාවය,එළිවමය,විරිත 

   ආ) පුකත්,ඔබ ජාතික රණ බිකම්දී මිය ගියකශොත් වව්න කදලඟනන්කග් අකත් නැෂකලන බල සිතන්න           

        (මිය කගොව ්කදව් කොල උඳදින බල) 

iv) අ) දිලය විාසිනීන්/ දිලය ව්්රීන්   , ඒකාන්තකයන්   

     ආ)  දිලය විාසිනීන් ඳශත බාගත් බැල්කමන්/ඇසින් කශෂන්නා ව බැල්ම දැීමකමන්  

v) අ)  ප්රීතිකයන් නගන ශඬ, ජය          ක ෝා 

   ආ) චූනී බ්රශම්දත්ත රු  එ්  සියය්  රජ දරුලන් ශා අටකොව ්අකෂෞහිනිය්  කවේනාල පිරිලරා කගන  

          මියුළු නුලර  ලටාකගන   සිටීම                                                          (කුණු 4 X5= 20) 

        3) වශ 4) ප්ර්න ලට ( කඳෂ කඳොකත් අදාෂ ඳාමකමන්  උදාශරණ කදක් ලත් තිබිය යුතු ි)) සුදුසු ඳරිදි  

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

        5) ,   6)   වශ  7) ප්රන් ලට ( කඳෂ කඳොකත් අදාෂ ඳාමකමන්  උදාශරණ කදක් ලත් තිබිය   යුතු ි)) සුදුසු     

             ඳරිදි    ලියා ඇත්නම් කුණු පිරිනමන්න.                                                        (කුණු  10) 
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