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                                                                          පිළිතුරු ඳත්රය 

1)   i) අ.කුරුණෑග වාහිත්ය යුගශ්ේදී ය 

     ආ. 4ලන ඳණ්ඩිත් ඳරාක්රමබාාු  රතතුමබා      

 ii)  අ. තාත් ට්ඨ  ත්ාල                                                  ආ. ලර්ත්මබාන  ත්ාල,අතීත්  ත්ාල,ව ශ්මබෝධානය 

iii)  අ. උම්මබග්ග තාත් ය,එළු උමබිංදාල,උම්මබදන්ති තාත් ය   

     ආ.  ාලය  ශ්ඛරය,ගුත්ති  ාලයය,ව ිඳුරරු දා  ල,කුව තාත්   ාලයය,දශම් ශ්වො  දා 

 ල,ශ්ලව්වන්ත්ර තාත් ය,මුල තාත් ය,නිමි තාත් ය, ව්මිණි ශ් ො ශ් ො, ව්මිණි මබල් දමබ                                                                                

iv)  අ. චූනි බ්රශ්මබදත්ත් රතතුමබා වශ ශ්වලට්ට ාමුණා      ආ. ගිරා ශ්ඳෝත් යාට රශව ඇසීමබ නිවා 

 v)  අ. ශ්ව්ශ්ේශ රතතුමබාට                                                    

      ආ. ශ්දශ්වේනාල වටන් ශ්නො ෂ යුතු ය.රතලරු ශ්දශ්දනාශ්ග් ඳණ්ඩිත්ලරුන් එ  ත්ැන ට ඳැමිණ ඉන් 

    එව අශ්යව අශ්න ාට ලැන්ශ්ේ නම් ලැුරම් ැබූ ඳවශ්ේ රතශට ඳරාතය ලන්ශ්න් ය 

vi)  අ. ගුත්ති තාත් ය                                                   ආ.  ලායු ගණශ්යන්  

vii) අ. ශ්ත්ොටගමුශ්ව් ශ්රී රාු  හිමි    

     ආ.  අත්ලැසයකු ලා දිනඳත්ා ඳා ශ් ොෂ තුන් ඳිංගුලව ශ්ාදීමබට උඳශ්දව් දීමබ                                                                   

viii) අ. සය සය ගුණශ්යන් ශ්ලණ නද නිවමිණි                ආ. ශ්ෝ ය/තය   ශ්ඝෝා                                                        

 ix)  අ. වැව් වලන් ශ්නොිඳරීමබ                                       ආ. ශ්මබොනර,මබයුර/ පිල් අග ඇති ඇව් ලැනි කුණු     

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

2)   i)  අ) ශ්වලට්ට ාමුණා                                        

     ආ) නුලරට දර නලත්ාලීමබ 

ii)  අ) ත්ත්ා ශ්ේවිය 

      ආ) වාල් නැළියව වශ ාත් මුෂව 

  iii) අ) මබ   ශ්ශෞධ ඳඬිතුමබා/ශ්ාෝවත්ාණන්  ලශන්ශ්වේ     

       ආ) ) ශ්වලට්ට ාමුණාශ්ග් අශ්ත් ඇඟිලි අග තිබූ මබැණි  ශ්ඳරළී ශ්ගොව්  ශ්ාෝවත්ාණන්  ලශන්ශ්වේශ්ග් 

ඳාමු ලැටීමබ                                       

   iv)අ) අධි්ඨාන ාශ්යන්/ වතුට ලඩන 

       ආ)  සුර අඟනන් නල සයයව ාැව සට නැටුමබට ඳටන් ගැනීමබ 

   v) අ) වීණා නාදශ්යන් වතුටට ඳත් වූ /ශ්නොශ්යව තන වමූශයා 

      ආ) ගුත්ති ඇුරරුශ්ග් වීණා නාදය ෂිං ල අවනු පිණිව                                             (කුණු 4 X5= 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  3) වශ  4) ප්ර්න ලට ( ශ්ඳෂ ශ්ඳොශ්ත් අදාෂ ඳාඩශ්මබන්  උදාශරණ ශ්ද වලත් තිියය යුතු යි) සුදුසු ඳිදදි  

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

          5) ,   6)   වශ  7) ප්ර්න ලට ( ශ්ඳෂ ශ්ඳොශ්ත් අදාෂ ඳාඩශ්මබන්  උදාශරණ ශ්ද වලත් තිියය   යුතු යි)    සුදුසු    

ඳිදදි ලියා ඇත්නම් කුණු පිිදනමබන්න.                                                                                                                                                                                                                                                            

(                                                                                                                                                  (කුණු  10)    
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