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                                                                          පිළිතුරු ඳත්රය 

1)  i)   අ.  ඌ්මාක්ර/ඝර්  

     ආ. ඕ්ඨජ අක්ර      

 ii)  අ. බිවලක්                                                                ආ. රීතීහු 

iii)  අ. සීයා                                                                     ආ. අම්මා 

iv)  අ. බ                                                                      ආ. ලැස 

 v)  අ. පුරාතන/ඳැරණි                                                    ආ. උත්වාශය 

vi)  අ. වම්(ප්රාප්තියය)                                                        ආ.  ප්ර(බ)  

vii) අ. පිළිම ශ්ෙය                                                           ආ.  අඩි වකුණු/ ඳා වකුණු                                                                      

viii) අ .උඳන්  ශ්ෙයි  සරිත බලි ඇරියත් යන්ශ්න නැයලු     ආ.  ණශ් ො ා ශඬා                                                         

 ix)  අ. ඳශටු                                                                   ආ.  නින් 

  x)  අ.  සනා කිරි                                                            ආ.  උශ්ේ                  ( කුණු 2 x 10 = 20)                                                                                                                       

2)   * වාරලත්භාලය (ශ්ත්මාලට අදාෂ බල,ලුශයට වප ඳ බල,ල න 250ට  වප ඳ වීම,මාතෘ ාල) = . 08 

  *විංවිධානය,නිර්මාණාත්ම භාලය ශා ව්වීයත්ලය                                                              =  .12  

    * ශිල්පීය දක්තා වශ         ශ්ේද ශ්බදා ලිවීම                                                                             =   05     ( .= 25)                                                                                                                                                                                                                                                                              

3) කුණු විග්රශය                                                  

 *  අන්තර්ෙතය         (ප්රධාන අදශව් වශා )                               = .  06 

  * ල න ෙණන        ( 40 – 50 )                                                  = .  02 

  * ශිල්පීය දක්තා    (    වියරණ,අත් අකුරු,විරාම ක්ණ...)      =  .  02     

අශ්ප්තික්ෂිත ප්රධාන අදශව්  - 

ශ් ොෂඔ යුෙශ්ේ ඳදය වාහිතයය තරමක් දියුණුල ඳැලතුණි. 

සිංශ  විය ජනප්රිය මාධයයක් ශ්ව ජනතාල වැකූශ. 

නිදශව් ඳදයශ්ේ ආ්රමණය ශ්තක් ඇතැම්  වීහු ජනප්රියත්ලයට ඳත්විය. 

බ්ද රවයට මුල් තැන හිමිව තායට ෙැයිය ශැකි ඳදය නිර්මාණ ශ්මහිී  ප්රබ විය.        

      ශ්ම් අතරින් ෂමා ඳදය ර නා ශරලත් නිර්මාණ ශ්ව වැකිය ශැ .                               (කුණු = 10)                                                                                                                                           

4) i) ශ්මොශ්ශන්ශ්ජෝදාශ්රෝ වශ ශරප්තිඳා 

ii) ලර්ෙ වැතපුම්  1200 X 700 ඳමණ විා ව ප්රශ්ශය  ඳැයර ඇය බල 

iii) ෂමයින් වශා ව ක්රීඩා භාඩ ඩ වශ ශ්බෝනික් න් දක්නට ැමම. 

iv) ඉතා වැඳලත් ජීවිත ෙත ර ඇය බල/ ාන්තාලන්ට උවව් වමාජ තත්ත්ලයක් ඳැලය බල/ඳවුශ්ල් සයලු                    

       වාමාජි යන් ආභරණ ඳැෂඳි බල (ශ්මම  රුණු ලලින් ශ්ද ක් ලියා යබිය යුතු ය. 

v)  අ) නටබුන්    ආ) උෙතුන්/වියතුන්/බුශධිමතුන්                                             ( කුණු 2 x 5 = 10)                                                                                                                                                                                                                                                          

  

                                                                                                                            

5)         *   ආ ෘයය                 කුණු  05 

        *  අන්තර්ෙතය            කුණු  07 

          *  ශිල්පීය දක්තා       කුණු  03                                                                                   ( කුණු  15) 
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