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සැකිය යුතුයි:  

 උඳරදව් දී ඇති ඳරිදි ප්ර ්න ඳශකට ඳමණක් උත්තර ලියන්න. 

 1,2,3,4 ප්රන්නලටත් 5,6,7 ප්ර ්න ලලින් එකකටත් උත්තර ලියන්න. 

 රමම ප්රද්න ඳත්ර යට හිමි කුණු ගණන 80 කි. 

(01) (ⅰ) සට (ⅹ) රතක් ඇති සයලු ම අනුරකොටව්ලට රකටි උත්තර ලියන්න.කිසයම් අනුරකොටවකට 

........ඔබ උත්තර නනොලියන්නන් නම්,එහි අංකය ලියා ඉදිරිනයන් ඉරක් අඳින්න. 

 
 (i)    (අ) ඳන්සීය ඳනව් ජාතක රඳොත ලියවුරේ කිනම් වාහිත්යි යුගයකදී ද ?. 
        (ආ) එක රාජ්යාත්ලය දැර රජතුමා කවුරුන් ද?. 

(ⅱ)  (අ) ජාතක කතා රඳොතට මූා්රතය ව ඳාලි ග්රදන්ථය නම් කරන්න..  

        (ආ) සිංශ ජාතක කතාලන්ට නියමිත ආකෘතිරේ ඇති ක්ණ තුන කලරේද?.  

 (ⅲ) (අ) ජාතක රඳොත සිංශයට නැගුණු ඳසු රලන් රලන් ලරයන් ලියවුණු ජාතක කතාලක් නම් 

             කරන්න.. 
         (ආ) ජාතක කතා රඳොත ඇසුරරන් ලියවුණු කාව්යු ග්ර න්ථයක් ලියන්න.. 

 (ⅳ) “ රක්ලට්ටය,රතෝ තමාරග් මන්ත්රලණය වතර කන් මන්ත්ේණය යැයි සතයි ද?දැන් ම වකන් ලැ  

         ගිරේය.”   .     
         (අ) වතර කන් මන්ත්රවණයට වම්බන්ධ ව රදරදනා කවුරුන් ද?. 
         (ආ) එය දැන් ම වකන් ලැ ගිරේ රකරවේ ද? .  

 (ⅴ) “ආචාරිනී ඒ උඳාය ඉතා යශඳත,රවට උදෑවන ධේම යුද්ධ ලන්රන් ය.ඉදින් ධේම යුද්ධයට රනො අවු 
..........නම් එයිත් ඳැරැද්දා නම් ලන්රන් යැ”. 
         (අ) රමරවේ ඳණිවිඩය යලන්රන් කාට ද? .   
         (ආ) “ධේම යුද්ධය” නමින් ශඳුන්ලා ඇත්රත් කුමක් ද?. 

(ⅵ)  (අ) ගුත්ති කාව්ය ය ලිවීමට මුා්රදය රකොට ගත් ජාතක කතාල කුමක් ද ?. 

         (ආ)ගුත්ති කාව්යුයරචනා කිරීම අරඹා ඇත්රත් කිනම් කාව්යර ගණයකින් ද? 

 (ⅶ) (අ) ලෑත්තෑරව් හිමියන්රග් ගුරු ශාමුදුරුලන් කවුරුන් ද?. 

         (ආ) ගුරු ශාමුදුරුලන් ලෑත්තෑරව් හිමිට අප්රලවාදය ඳෂ කිරීමට රයදු උඳක්රාමය කුමක් ද? 
 

.(ⅷ)    දිය දිය රගොව ඳෂ රකරරමින්             වඳැමිණි .  

           ගිය ගිය තැන ඉව්ලා රන් මුතු                     මිණි.   
           ගිය ගිය දිය නද එන රමන් රගන               මිණි                                                                                                                    
.          ..................................................................... 
 
         .(අ)  රමහි ඉතිරි කවි ඳාදය වම්පේණ කරන්න.                                                                                                                              
.         (ආ)  දිය, දිය රගොව යන ඳදල අේථ දක්ලන්න. 
 

10 සිංශ භාාල ශා වාහිත්ය.ය  Ⅲ 02 

පළමු ලාර ඇගයීම 
 முதலாந்தவணைமதிப்படீு  

First Term Evaluation 

- 2019 



2 
                                                                                                      සිංශ භාාල ශා වාහිත්ය ය-10්රේ ණිය - 111 ඳත්ර ය                    

 

(ⅸ)  වරතොව් කරන වීණා නද                      ඇසුමට.  

       රනොරගොව් සටින පිල්බර ගණ              රගොදුරට. 

       රලරවව් රුවින් තම මැවුලත්                  බඹශට 

      .වැව් වලන් රනොකෂැයි ව                 රනොවතුට.  

 

      (අ) පිල්බර ගණ රනොවතුටු වීමට රශේතුල කුමක් ද? . 

      (ආ) අේථ දක්ලන්න. 

           . පිල්බර -                                    වැව් - . 

 (ⅹ) ගුත්ති මශ                     සපී.  

        වක් රදව් බසන්            වැතපී. 

        මින් දිනමැ යි                   දැපී 

      . බමර තත ඳෂමුරලන්      සපී 

 

      .(අ) ගුත්ති ඳඬිතුමාට වක් රදව් රජුරගන් ැබුණු උඳරදව කුමක් ද?.  

     . (ආ) බමර තත යනු කුමක් දැයි ලියන්න.                                                      (කුණු 2 x 10 = 20) 

 

 (02)  ඳශත වශන් ගද්ය  ශා ඳද්යන ඳාඨ කියලා අවා ඇති ප්ර ්නලට රකටි උත්තර ලියන්න.... 

     ..(ⅰ) “   රද්ලයන් ලශන්ව,රනොසතා ලදාෂ මැනල,අරනක් බලත් මාරග් උඳාරයක් ඇති,නුලර  

               ඇතුරෂේ ලක් ..නැති රශයින්...” .  

               (අ) රමම ප්රිකාය කරෂේ කවුරුන් ද?. 

              (ආ) රමහි වශන් බලත් උඳාය කුමක් ද?. 

       (ⅱ)  “ එරවේ වී නම් තට රුචියක් ශැර රගන යල”යි කීය.ඒ රතරම් මසු දාශ අතට ගත.. 

               (අ) රමම ප්රනකාය කරෂේ කවුරුන් ද?. 

               (ආ) එම පුද්ගයා ෂඟ තිබු අරනකුත් රද් රමොනලා ද?.  

       .(ⅲ) “ නැඟී සටුල! ආචාරිනී,නැඟී  සටුල ආචාරිනී,මම බාරයමි;රතොඳරග් මුනුබුරු තරමට  

                ඇත්රතමි.මා  රනොලඳුල”.  

               (අ) රමරවේ ප්රවකා කරෂේ කවුරුන් ද? .         

              .(ආ) රමම සද්ධියට රඳර සදු වරේ කුමක් ද? .  

       (ⅳ)   ඳටන් සුරිඳු දුන් උඳරදව්           සහිරකොට . 

                ඉටන් රබරන් දැමුරලන් ගුළි      අශවට 

.                තුටන් ලඩන සුර අඟරනෝ බැව           සට  
                .ඳටන් ගත්තු නල සයයක්            නැටුමට. 
               (අ) අිංකිත ඳදල අේථ දක්ලන්න.. 
               (ආ) උඳරදව් ක්රි යාත්මක කෂ ඳසු සදු ව රද් ලියන්න. 

. (ⅴ)     ඳන් සළු වීණා නද ඳසු                 බැව්ව 

.             මන් පිනලන නලණ නදනයන්    න ොස්වූ 

           . නන් දන කැන් දුටුල ද බිය             සව්ව 
            .මින් රෂ වුත් ගිං රලරෂට               රැව්ව .  
             (අ) අිංකිත ඳදල අේථ දක්ලන්න.   .            
  .          (ආ) මත්ව්යන වමූශයා ගිං රලරෂට රැව් වරේ කුමක් වශා ද?මක් .    

                                                                                                                           (කුණු 4 x 5 = 20) 
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 03,04 ප්ර ්නලට ලචන 150 – 200අ ර විය යුතු ය. 

(03) ඳන්සීය ඳනව් ජාතක කතාකරුලා උම්මග්ග ජාතකරේ දී මරශෞධ ඳඬිතුමාරග් බුද්ධි මහිමය ප්ර කා   

      කිරීමට..වමත් ලන්රන්, 

        (අ)   රක්ලට්ටරග් යුද උඳක්ර ම ව්යදේථ කිරීමට විවිධ  උඳක්ර ම භාවිත කිරීරම් ශැකියාල  

        (ආ)  උඳායශීලී ල සුදුසු ඳරිදි වන්නිරව්දන උඳක්රඬම රයොදා ගැනීරම් දක්තාල නිවා ය. 

                එක් රකොටවකට....උදාශරණ නදක බැගින් රගන ඳැශැදිලි කරන්න.      

                                                                                                                                 (කුණු 15) 

 

          නැ න ොත්                                                                                        

 

        උම්මග්ග ජාතකය වාේථක කතා ලව්තුලක් වී ඇත්රත් කතාලට උචිත ඳරිදි චරිත ශසුරුලා ගැනීම   

        නිවා ය. 

         (අ) රව්රද්ශ රජුරග් ශා 

         (ආ) බ්රකශ්මදත්ත රජුරග් චරිත ඇසුරරන් උදාශරණ නදක බැගින් දක්ලමින් වාකච්ඡා කරන්න. 

 

(04)    (අ) මනු්ේන්රග් ගති ව්ලභාලය ද  

          (ආ) වත්ත්ල වමූශයාරග් ගති ව්ලභාලය ද.  

        වාේථක ල නිරඳණයකිරීමට ගුත්ති කවියා වමත් වී ඇත. වීණා ලාදනරයන් එක් කරුණකට  

        නිදසුන් නදක . .බැගින් දක්ලමින් රමම අදශව ඳැශැදිලි කරන්න.           

                                                                                                                                    (කුණු 15) 

 

           නැ න ොත්                                                           

 

            (අ) අලව්ථාලට උචිත රව විරිත් භාවිතය ද 

            (ආ) කාව්ය  රව තීව්ර ලන රවේ උඳමා භාවිතය ද  

           නිවා ගුත්ති කාව්යලය ලඩාත් රවලත් වීමට රශේතු වී ඇත.එක් කරුණකට උදාශරණ නදක බැගින්.       

.  .    .. දක්ලමින්.ඳැශැදිලි කරන්න.                                                                              

                                                                                                                                      (කුණු 15) 

 

(05) „ගුත්ති කවියා වීණා ලාදනරයහි ලශී වලන්රග් ප්ර තිචාර මගින්,ලාදනරයහි අපේලත්ලය නිරඳණය 

          කරයි.‟ ...උදාශරණ තුනක්ලත් රදමින් විව්තර කරන්න. 

                                                                                                                                      (කුණු 10) 

(06) „සුරඟන රැඟුම මනශර අයුරින් නිරඳණය කිරීමට ලෑත්තෑරව් හිමියන්ට ශැකි වරේ උන් ලශන්රවේ    

        වතු ප්ර තිභා .ක්තිය නිවා ය.‟උදාශරණ කවි තුනක් නිදසුන් රගන රඳන්ලා රදන්න. 

                                                                                                                                      (කුණු 10)  

(07) „ජාතක කතාකරුලා ශාව්ය රයන් ශා උඳශාවරයන් යුක්තල රක්ලට්ට බමුණාරග් චරිතය නිරඳණය  

        රකොට...ඇත.‟ උදාශරණ තුනක්ලත් ඇසුරරන් රමම අදශව ඳැශැදිලි කරන්න. 

                                                                                                                                        (කුණු 10)  
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