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සැකිය යුතුයි:                                                                                                                                                                                  

සඹලුභ ප්ය ල්නරට පිළිතුරු ඳඹන්න.රභභ ප්ය ල්න ඳත්ය ඹට නිඹමිත රකුණු ගණන 80 කි. 

(01) අිංක  (ⅰ- ⅹ) රතක් ඇති සියලු ම අනුරකොට්රට රකටි පිළිතුරු ඳඹන්න.  කිසඹම් 
අනුරකොටකට ඔඵ .පිළිතුරු නනොලියන්නන් නම් එහි ප්ර ්න අංකය ලියා ඉදිරිනයන් ඉරක් 

අඳින්න.  
(ⅰ) (අ) උච්චායණරේ දී මුඛරඹන් උණුසුම් ායුධායාක් නිකුත් න ලබ්ද වැඳින්රන්රන් කුභන   

              නභකින් ද?. 

        (ආ) ඹටිරතොර වා උඩුරතොර ආධායරඹන් උඳදින ලබ්ද වැඳින්රන්රන් කුභන නභකින් ද?  

(ⅱ) ඳවත දැක්රන අනුක්ත ඳදර උක්ත රඳ ලිඹන්න.. 
        (අ) බික -                                                  (ආ) රීතීන් -                                                                                                           
(ⅲ) දකුණු ඳශාරත් ව්ඹකවාය න ඳවත වන් ඳද වා රඳොදු ව්ඹ වාය ලිඹන්න. 
      . (අ) මුත්තා -                                                 (ආ) අම්භණ්ඩි - 
(ⅳ) ඳවත දැක්රන නාභ ඳද ව ක්රි ඹා ඳද ර ප්ය කෘති ලිඹා දක්න්න.. 
       (අ) ඵරා -                                                       (ආ) ැසඹාට -                                                                                               
(ⅴ) ඳවත දැක්රන ඳද වා භානාේථ ඳද ලිඹන්න.. 
       (අ) චියන්තන -                            (ආ) ප්ය ඹත්නඹ - 
(ⅵ) ඳවත දැක්රන ාක්ඹතරඹන් උඳේග ඳද 2ක් උපුටා ලිඹන්න. 
     . “මිහිඳු භාහිමිඹන්රේ ම්ප්යාගප්තිඹ ගැන ප්ය ඵර කරුණු රැක් රලේ  ඳතී.”...   
      (අ) .....................                        (ආ) ......................... 
(ⅶ) ඳවත දැක්රන චන වා රඹරදන සිංවර චන ලිඹන්න.. 

       (අ) ඳටිභාඝය -                                            (ආ) ඳාද පීඨිකා -  
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(ⅷ) ඳවත දැක්රන ගන්ති වා ගැශරඳන පිරුශ රවෝ ඉඟි ැකිඹ ලිඹන්න.. 
        (අ) ජන්භරඹන් ආ දුේගුණ ඉත ලිඹ රනොවැකි ඹ .  (ආ) විනාලඹ ශිං රරා. 
(ⅸ) ඳවත දැක්රන යුගර ඳද ම්පේණ කයන්න..   
       (අ) තුටු                                                                  (ආ) ඉහින්..  

(ⅹ) “ රකකටිඹ භල් සුද තය.  උරේ සනා කිරි උතුයා..”.   ..ඉවත ඳද්ඹ( ඳාදඹ ඇසුරයන් ,                                                                                                                  
.  .. ..(අ) රඳකාරිංකායඹක් .                                        (ආ) භධ්ඹඳභ පුරු නාභ ඳදඹක් ලිඹා දක්න්න 
                                                                                                          (රකුණු : 2 x 10 = 20) 

(02) ඳවත දැක්රන (අ) ,(ආ) ,(ඉ) ,(ඊ) ඹන වි්තය අතුරයන් එකක් රතෝයාරගන චන 250 කට රනොඅඩු .   

න රේ  යචනඹක් ලිඹන්න.යවන් තුශ ඇති  අක්යඹ   ඔරබ් උත්තය   ඳත්යඹරේ ලිඹා   යචනඹ  ලිවීභ 

ආයම්බ..කයන්න.යචනඹ වා සුදුසු මාතෘකාලක් ද රඹොදන්න.  

(අ) පිළිකා ඉතා බඹානක ප්ය තිපර රගන රදන භායාන්තික රයෝගඹකි.රභහි තත් බඹානක රක්ණඹක්   
     නම් ...රයෝගඹ අාධ්යු නතුරු  රව්දනාක් රවෝ ඳැවැදිලි රයෝග   රක්ණඹක් ඉ්භතු    රනො වීභයි.    
     රභඹ මුල් ..අ්ථාරව් වඳුනාගත වැකි වුරවොත් සු කශ වැකි ඵ වද්ඹර භතඹයි.පිළිකාරකැ’යි  
    ැක සරතන .ඉතා සුළු අ්ථාක දී ඳා වද්ඹ යරඹකු වමුවීභ එඹ ැශක්වීරම්    රවොභ ක්යකභඹයි.   
    එරභන් භ කුඩා කර ..සටභ රම් පිළිඵ  දැනුම්ත් කිරීභට අරප් රෞඛ්ඹ  අධ්ඹාභඳන ක්යයභඹ තුශ ඉඩක්   
    රන් කශ යුතුයි. 

 
 (ආ)  ඕනෑභ යටක් ිංේධනඹ කයා පිඹ නගන ගභරන්දී ප්යයඵර    ඵාධකඹක් වී     ඇත්රත්  නා්තිඹ   වා 
     දණඹ යි.  කාරඹ නා්ති කිරීභ රභන්භ රඳොදු රද්ඳර නා්තිඹ ද    අතිලයින්භ    බඹානක ඹ.  ජාතික  
     අනුයාගඹ ඇති...කරයකුරේ වුද වදත කම්ඳා රකරයන අයුරින් සදුන නා්තිඹත් දණඹත් ශි්ට  
     ම්ඳන්න ...රරෝකඹාරේ පිළිකුරටත් වි්භඹටත් බාජනඹ රයි.රම්ා භැඩරනු වා   විධිභත්   නීති  
     ඳද්ධතිඹක .අල්රඹෝතා රභන්භ වදරත් වැඟීම් ද රන්කය ගැනීරම් ඕනෑකභ තිබිඹ යුතු ඹ. 
 
  (ඉ) වි භත්ද්රේව්ේ අද රඵොරවෝ යටර රඹොවුන් ඳයපුය ගිරගන්නා යකුරකි.විධ නම්ලින් වැඳින්රන  

      රම් .භත්ද්ේව්ඹය ඵටහිය යටර රව්ගරඹන් ඳැතිය ඹයි.දැන් දැන් රිංකාරව් ද   ඳවසුරන්     මුදල් උඳඹා 

      ගැනීරම් ..ඳවත් රච්තනාරන් භත්ද්යව්යි ජාායභ ජඹට භ සදු රව්.රබෞතික දියුණු   මි      ගුණධේභ  

      ගැන .තැකීභක් නැති භාජරට අඹත් රඹෞනරඹෝ ඳවසුරන් භ රම්ාට   රගොදුරු රති.   භවය 

      ඳාල් සසු ...දරුන් ද රම් විඳතට රගොදුරු වී සටින ඵ ඳේරේණලින් රවළි විඹ.  රදභාපිඹන්රේ 

      ඳභණක් රනො ..අධ්ඹා්්ඳනඥඹන්රේ වා ඳාරක ඳක්රේත් අධානඹ රභඹ  භැඩලීභ   වා   රඹොමු  

       කශ යුතු කාරඹ එශම ..ඇත. 

 

  (ඊ) ශභා ාහිත්යි කෘති ව ශභා චිත්යවඳට දරුන්රේ බුද්ධි ේධනඹට භරවෝඳකාරී     න     ප්යඳඵර භාධ්ඹ  

......රදකකි.රභභ නිේභාණ තුළින් ිං්කෘතික උරුභඹන් ඳභණක්  රනො       අනාගත     අභිරඹෝගරට  

       මුහුණ දීභට .අල්යි ලක්තිඹ ද රඵා රදයි.තභ යටට ජාතිඹට ශැදිඹාක් ඇති  පිරිපුන්   මිනිසුන්  වීභට  

       අල්ඹ  ඳදනභ රභභ..ශභා නිේභාණ තුශ ගැබ් වී තිබිඹ   යුතුයි.    එභ     නිා      රභභ      ක්රේත්ය ර   

       නිඹැරරන්රනෝ  දරුාරේ ඹ් .භට්ටභ,බුද්ධි භට්ටභ, තේකන වැකිඹා,චින්තන    යටා   වා  ශභා   

       සතිවිලි පිළිඵ අරඵෝධඹකින් සටීභ ..අත්ඹ,ල්ේයි. 

                                                                                                                                     (රකුණු 25) 



3 
                                                                                              සිංවර බාා වා ාහිත්ඹ ඹ-10ල්රේ  ්ණිඹ - 11 ඳත්ය ඹ                    

 

 

 

(03) ඳවත දැක්රන ඳාඨඹ ලචන 40-50 අතර න රේ ායාිංල රකොට ලිඹන්න.ඔඵ රඹදු    චන 

ිංඛ්ඹා   ායාිංලඹ…අග ලිඹන්න. 

        රකොශම යුගඹ සිංවර ඳද්ඹ… ාහිත්ඹ0රේ ඹම් තයභකට දියුණු කාර ඳරිච්රේදඹක් රර ැරකිඹ  

..වැකියි.ගුන් විදුලිඹ,පුත්ඳත්,ාය ඟයා ආදී භධ්ඹක කිහිඳඹක සිංවර කවිඹ ජනප්රි ඹ භ අිංගඹ ඵට ඳත් 

වී .තිබිණි.කවි භඩු,කවි ාද භගින් ාභාන්ඹය ජනතා අතය ද කවිඹ ඉභවත් රේ ජනප්රිරඹ  තිබ ඵ  

රඳරන්.ඳසු .කරරක නිදව් ඳද්ඹ ඹ  රකොශම යුගරේ ඳද්ඹඹ ආක්යභභණඹ කයන රතක් භ එභ ජනප්රි්්ඹත්ඹ 

රැකරගන සටීභට .....රකොශම කවිඹන්ට වැකි විඹ.විභරයත්න කුභායගභ,පී.බී.අල්වි් රඳරේයා,එ්.භහින්ද 

හිමි ැන්රනෝ රකොශම ....යුගරේ ජනප්රිඹඹභ  කවිරඹෝ වව.රම් යුගරේ ඳද්ඹක රඵොරවෝ රකොට ලබ්දඹ භත 

ඳදනම්  ඳැතුණි.එළිභඹ ...පිහිටුා විරිතකට ඇද ඳැද කිඹන සව්ඳද ගුණඹ රම් යුගරේ ඳද්ඹවර ජනප්රිඳඹ 

ආයක් විඹ.භාත්යා. වා විරිත් අතින් ..රන් වුද හුරදක් ගාඹන කශ වැකි ල්යණව්රේරගෝචය ඵ රම් යුගරේ 

ඳද්ඹ රේ ඳදනභ වී ඹ.රම් යුගරේ ඳද්යු අතය..ඉතාභ කරාත්භක කෘති වා නිේභාණ අතය දැකිඹ වැක්රක් 

ශභා ඳද්ඹ  යචනා ඹ.                                                                                                        (රකුණු 10) 

(04) ඳවත දැක්රන ඳාඨඹ කිඹා අා ඇති ප්ය ල්නරට රකටි පිළිතුරු ඳඹන්න. 

    . විද්තුන් කීඳ රදරනකුරේ විල්ාඹ අනු රභොරවන්රජෝදාරයෝ ව වයප්ඳා ඹනු එක්තයා 

අ්ථාක ඉන්දු .  නිම්න ශි්ටාචායඹට අඹත් ඳැතී එක භාන නගය රදකකි.රභඹ ේග ැතපුම් 

1200 x 700 ඳභණ විලාර ව .ප්රිරද්ලඹක ඳැතිය ඇති ඵ ඳිංජාබ් වා සන්ඩි ආදී ප්යභරද්ලර කයන රද 

කැණීම්ලින් අනායණඹ වී තිරබ්.  ..රභොරවන්රජෝදායාරව් ජීත් ව මිනිසුන් ඉතා ැඳත් ජීවිත ගතකය 

ඇති ඵ දැනට රොඹාරගන ඇති . න්ටාරලේ රද ඵැලීරභන් අනුභාන කශ වැකි ඹ.කාන්තාරෝ ද 

උ් භාජභඹ තත්ත්ඹක් භුක්ති ..වින්දාව.ඳවුරක සඹලු ාභාජිකරඹෝ ්ත්රී. පුරු රේදඹකින් රතොය  

ආබයණ ඳැශඳිඹව.ශභයින් වා ව ක්රීලඩා..බාණ්ඩ ව රඵෝනික්කන් රද ඵරන කර එභ ිං්කෘතිඹට 

අඹත් මිනිසුන් ශභයින් රකරයහි විරලේ . අධානඹක් රඹොමු රකොට ඇති ඵ ඳැවැදිලි රයි.ඔවුන්රේ 

ආවාය යටා ද භ් ,භාලු ,එශලු ව ඳශතුරු,කිරි .ආදිරඹන් භන්විත ව ඵ රඳරන්. 

(1) රේදඹට අනු ඉන්දු නිම්න ශි්ටාචායඹට අඹත් ව නගයරදක ලිඹන්න. 
(2) කැණීම්රදී අනායණඹ ව රතොයතුරු රභොනාද?  

 (3) රභහි ජීත් ව ැසඹන් දරුන් වා විරලේ අධානඹක් රඵා දුන් ඵට ඉතිරි ඇති ාක්ෂි රදක    

      ලිඹන්න. 

 (4)  එභ ැසඹන්රේ ජීන යටා පිළිඵ  අනුභාන කශ වැකි කරුණු රදකක් රේදඹ ඇසුරයන් ලිඹා 

...දක්න්න.. 

 (5) රේදරේ වන් ඳවත දැක්රන ඳද වා සමාන පදයක් ඵැගින් ලිඹන්න. 

      (අ) න්ටාරලේ.                                   (ආ) විද්තුන්            

                                                                                                                (රකුණු 2 x 5 = 10) 



4 
                                                                                              සිංවර බාා වා ාහිත්ඹ ඹ-10ල්රේxණිඹ - 11 ඳත්ය ඹ                    

 

 

 

(04) ඔරබ් ඳාරල් සසු දරුදැරිඹන්රේ කිඹවීරම් රුචිඹ ේධනඹ කය ගැනීරම් අදවසන් ඳාරල් 

ප්ය ධාන  ලාරාරව් .දී   රඳොත් කිඹවීරම් ැඩටවනක් ව රඳොත්   ල්පිරක්    ඳැැත්වීභට 

අල්ඹ4 වී තිරබ්.රම් වා දාඹකත්ඹ ....රඵාරදන රරත්, අල්ඹඳ    කටයුතු    ම්ඳාදනඹ 

කිරීභට උඳරද්   රඵාරදන     රරත්       දන්මින්       ප්ේරද්ලරේ     ප්යඳසද්ධ  රඳොත්වරක 

කශභනාකායතුභා රත ඹන ව්ඹා්ාඳාරික   ලිපිඹ      කන්න.ඔඵ    ාහිත්ඹැ     ිංගභරේ 

රල්කම්යඹා ඹැයි සතන්න.          

                                                                     (චන 100 –125 ත් අතය ෑරවේ.)  

                                                        නැතන ොත් 

                  කරාඳ අධ්ඹා ඳන අධ්ඹ ක්තුභාරේ    ප්යඳධානත්රඹන්      ම්බානීඹ       කරාකරුන්රේ  

                 වබාගිත්රඹන් ඳාරල්.ඳැැත්රන ාේෂික විවිධ ප්යභිංගඹ වා   වබාගී    න රර    

                 දන්මින්  රදභාපිඹන්ට ඹන ආයාධනා ඳත්යඹ ..ක් කයන්න. 

                                                                                                                         (රකුණු 15) 
 

 


