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සැකිය යුතුයි:                                                                                                                                                                                  

සඹලුභ ප්රලනනර  ිළිතතුරු ඳඹ්න.ශ්භභ ප්රලනන ඳත්රඹ  ියඹිතත් රකුණු ගනන 80 කි. 

(01) අිංක  (ⅰ- ⅹ) ශ්ත්ක් ඇති සියලු ම අනුශ්කො නර  ශ්කටි ිළිතතුරු ඳඹ්න.  කිසඹම් 
අනුශ්කො ක  ඔඵ .ිළිතතුරු නනොලියන්නන් නම් එහි ප්රනන අංකය ලියා ඉදිරිනයන් ඉරක් 

අඳින්න.  
(ⅰ) (අ) උච්චායනශ්ේ දී මුඛශ්ඹ් උණුසුම් ායුධායාක් ියකුත් න ලබ්ද වැඳි්ශ්්ශ්් කුභන   

              නභකි් ද?. 
        (ආ) ඹටිශ්ත්ොර වා උඩුශ්ත්ොර ආධායශ්ඹ් උඳදින ලබ්ද වැඳි්ශ්්ශ්් කුභන නභකි් ද?  
(ⅱ) ඳවත් දැක්ශ්න අනුක්ත් ඳදර උක්ත් රඳ ලිඹ්න.. 
        (අ) බික -                                                  (ආ) රීතී් -                                                                                                           
(ⅲ) දකුණු ඳශාශ්ත් යවාය න ඳවත් ව් ඳද වා ශ්ඳොදු යවාය ලිඹ්න. 
      . (අ) මුත්ත්ා -                                                 (ආ) අම්භණ්ඩි - 
(ⅳ) ඳවත් දැක්ශ්න නාභ ඳද ව ක්රිඹා ඳද ර ප්රකතති ලිඹා දක්්න.. 
       (අ) ඵරා -                                                       (ආ) ැසඹා  -                                                                                               
(ⅴ) ඳවත් දැක්ශ්න ඳද වා භානාර්ථ ඳද ලිඹ්න.. 
       (අ) චිය්ත්න -                            (ආ) ප්රඹත්නඹ - 
(ⅵ) ඳවත් දැක්ශ්න ාකයශ්ඹ් උඳර්ග ඳද 2ක් උපු ා ලිඹ්න. 
     . “ිතහිඳු භාහිිතඹ්ශ්ේ ම්ප්රාප්තිතිඹ ගැන ප්රඵර කරුණු ැසක් ශ්ලේ  ඳතී.”...   
      (අ) .....................                        (ආ) ......................... 
(ⅶ) ඳවත් දැක්ශ්න චන වා ශ්ඹශ්දන සිංවර චන ලිඹ්න.. 

       (අ) ඳටිභාඝය -                                            (ආ) ඳාද පීඨිකා -  
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(ⅷ) ඳවත් දැක්ශ්න ග්ති වා ගැශශ්ඳන ිළරුශ ශ්වෝ ඉඟි ැකිඹ ලිඹ්න.. 
        (අ) ජ්භශ්ඹ් ආ දුර්ගුන ඉත් ලිඹ ශ්නොවැකි ඹ .  (ආ) විනාලඹ ශිං ශ්රා. 
(ⅸ) ඳවත් දැක්ශ්න යුගර ඳද ම්පර්න කය්න..   
       (අ) තුටු                                                                  (ආ) ඉහි්..  
(ⅹ) “ ශ්කකටිඹ භල් සුද ත්ය.  උශ්ේ සනා කිරි උතුයා..”.   ..ඉවත් ඳදය ඳාදඹ ඇසුශ්ය් ,                                                                                                                  
.  .. ..(අ) රඳකාරිංකායඹක් .                                        (ආ) භධයභ පුරු නාභ ඳදඹක් ලිඹා දක්්න 

                                                                                                          (රකුණු : 2 x 10 = 20) 
(02) ඳවත් දැක්ශ්න (අ) ,(ආ) ,(ඉ) ,(ඊ) ඹන විනත්ය අතුශ්ය් එකක් ශ්ත්ෝයාශ්ගන චන 250 කට ශ්නොඅඩු .   

න ශ්ේ  යචනඹක් ලිඹ්න.යව් තුශ ඇති  අක්යඹ   ඔශ්බ් උත්ත්ය   ඳත්රශ්ේ ලිඹා   යචනඹ  ලිවීභ 

ආයම්බ..කය්න.යචනඹ වා සුදුසු මාතෘකාලක් ද ශ්ඹොද්න.  

(අ) ිළිතකා ඉත්ා බඹානක ප්රතිපර ශ්ගන ශ්දන භායා්තික ශ්යෝගඹකි.ශ්භහි ත්ත් බඹානක රක්නඹක්   
     නම් ...ශ්යෝගඹ අාධය නතුරු  ශ්දදනාක් ශ්වෝ ඳැවැදිලි ශ්යෝග   රක්නඹක් ඉනභතු    ශ්නො වීභයි.    
     ශ්භඹ මුල් ..අනථාශ්ද වඳුනාගත් වැකි වුශ්වොත් සු කශ වැකි ඵ වදය භත්ඹයි.ිළිතකාශ්කැ’යි  
    ැක සශ්ත්න .ඉත්ා සුළු අනථාක දී ඳා වදයයශ්ඹකු වමුවීභ එඹ ැශක්වීශ්ම්    ශ්වොභ ක්රභඹයි.   
    එශ්භ් භ කුඩා කර ..ස  භ ශ්ම් ිළිතඵ  දැනුම්ත් කිරීභ  අශ්ප්ති ශ්ෞඛය අධයාඳන ක්රභඹ තුශ ඉඩක්   
    ශ්් කශ යුතුයි. 
 
 (ආ)  ඕනෑභ ය ක් ිංර්ධනඹ කයා ිළඹ නගන ගභශ්්දී ප්රඵර    ඵාධකඹක් වී     ඇත්ශ්ත්  නානතිඹ   වා 
     දනඹ යි.  කාරඹ නානති කිරීභ ශ්භ්භ ශ්ඳොදු ශ්ේඳර නානතිඹ ද    අතිලයි්භ    බඹානක ඹ.  ජාතික  
     අනුයාගඹ ඇති...කශ්යකුශ්ේ වුද වදත් කම්ඳා ශ්කශ්යන අයුරි් සදුන නානතිඹත් දනඹත් ශින   
     ම්ඳ්න ...ශ්රෝකඹාශ්ේ ිළිතකුර ත් විනභඹ ත් බාජනඹ ශ්යි.ශ්ම්ා භැඩරනු වා   විධිභත්   නීති  
     ඳේධතිඹක .අලයත්ා ශ්භ්භ වදශ්ත් වැීමම් ද ශ්නනකය ගැනීශ්ම් ඕනෑකභ තිබිඹ යුතු ඹ. 
 
  (ඉ) වි භත්ද්රය අද ශ්ඵොශ්වෝ ය ර ශ්ඹොවු් ඳයපුය ිලරග්නා යකුශ්කි.විධ නම්ලි් වැඳි්ශ්න  

      ශ්ම් .භත්ද්රය ඵ හිය ය ර ශ්දගශ්ඹ් ඳැතිය ඹයි.දැ් දැ් රිංකාශ්ද ද   ඳවසුශ්්     මුදල් උඳඹා 

      ගැනීශ්ම් ..ඳවත් ශ්ච්ත්නාශ්් භත්ද්රය ජාායභ ජඹ  භ සදු ශ්ද.ශ්බෞතික දියුණු   ිත      ගුනධර්භ  

      ගැන .ත්ැකීභක් නැති භාජර  අඹත් ශ්ඹෞනශ්ඹෝ ඳවසුශ්් භ ශ්ම්ා    ශ්ගොදුරු ශ්ති.   භවය 

      ඳාල් සසු ...දරු් ද ශ්ම් විඳත්  ශ්ගොදුරු වී සටින ඵ ඳර්ශ්ේනලි් ශ්විත විඹ.  ශ්දභාිළඹ්ශ්ේ 

      ඳභනක් ශ්නො ..අධයාඳනනඹ්ශ්ේ වා ඳාරක ඳක්ශ්ේත් අධානඹ ශ්භඹ  භැඩලීභ   වා   ශ්ඹොමු  

       කශ යුතු කාරඹ එශම ..ඇත්. 

 

  (ඊ) ශභා ාහිත්ය කතති ව ශභා චිත්රඳ  දරු්ශ්ේ බුේධි ර්ධනඹ  භශ්වෝඳකාරී     න     ප්රඵර භාධය 

......ශ්දකකි.ශ්භභ ියර්භාන තුිත් ිංනකතතික උරුභඹ් ඳභනක්  ශ්නො       අනාගත්     අභිශ්ඹෝගර   

       මුහුන දීභ  .අලය ලක්තිඹ ද රඵා ශ්දයි.ත්භ ය   ජාතිඹ  ශැදිඹාක් ඇති  ිළරිපු්   ිතියසු්  වීභ   

       අලය ඳදනභ ශ්භභ..ශභා ියර්භාන තුශ ගැබ් වී තිබිඹ   යුතුයි.    එභ     ියා      ශ්භභ      ක්ශ්ේත්රර   

       ියඹැශ්ර්ශ්නෝ  දරුාශ්ේ ඹන .භට් භ,බුේධි භට් භ, ත්ර්කන වැකිඹා,චි්ත්න    ය ා   වා  ශභා   

       සතිවිලි ිළිතඵ අශ්ඵෝධඹකි් සටීභ ..අත්යලයයි. 

                                                                                                                                     (රකුණු 25) 
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                                                                                              සිංවර බාා වා ාහිත්යඹ-10ශ්රේණිඹ - 11 ඳත්රඹ                    

 

 

(3).ඳවත් දැක්ශ්න ඳාඨඹ ලචන 40-50 අතර න ශ්ේ ායාිංල ශ්කො  ලිඹ්න.ඔඵ ශ්ඹදු    චන ිංඛයා  

ායාිංලඹ අග ලිඹ්න. 

        ශ්කොශම යුගඹ සිංවර ඳදය ාහිත්යශ්ේ ඹම් ත්යභක  දියුණු කාර ඳරිච්ශ්දදඹක් ශ්ර ැරකිඹ  

..වැකියි.ගු් විදුලිඹ,පුත්ඳත්,ාය ඟයා ආදී භධය කිහිඳඹක සිංවර කවිඹ ජනප්රිඹ භ අිංගඹ ඵ  ඳත් 

වී .තිබිණි.කවි භඩු,කවි ාද භිල් ාභානය ජනත්ා අත්ය ද කවිඹ ඉභවත් ශ්ේ ජනප්රිඹ  තිබ ඵ  

ශ්ඳශ්්.ඳසු .කශ්රක ියදවන ඳදයඹ  ශ්කොශම යුගශ්ේ ඳදය ආක්රභනඹ කයන ශ්ත්ක් භ එභ ජනප්රිඹත්ඹ 

ැසකශ්ගන සටීභ  .....ශ්කොශම කවිඹ්  වැකි විඹ.විභරයත්න කුභායගභ,පී.බී.අල්වින ශ්ඳශ්ර්යා,එන.භහි්ද 

හිිත ැ්ශ්නෝ ශ්කොශම ....යුගශ්ේ ජනප්රිඹභ  කවිශ්ඹෝ වව.ශ්ම් යුගශ්ේ ඳදය ශ්ඵොශ්වෝ ශ්කො  ලබ්දඹ භත් 

ඳදනම්  ඳැතුණි.එිතභඹ ...ිළහිටුා විරිත්ක  ඇද ඳැද කිඹන සදඳද ගුනඹ ශ්ම් යුගශ්ේ ඳදයර ජනප්රිඹ 

ආයක් විඹ.භාත්රා වා විරිත් අති් ..ශ්නන වුද හුශ්දක් ගාඹන කශ වැකි රයශ්ගෝචය ඵ ශ්ම් යුගශ්ේ 

ඳදයශ්ේ ඳදනභ වී ඹ.ශ්ම් යුගශ්ේ ඳදය අත්ය..ඉත්ාභ කරාත්භක කතති වා ියර්භාන අත්ය දැකිඹ වැක්ශ්ක් 

ශභා ඳදය යචනා ඹ.                                                                                                        (රකුණු 10) 

(04) ඳවත් දැක්ශ්න ඳාඨඹ කිඹා අා ඇති ප්රලනනර  ශ්කටි ිළිතතුරු ඳඹ්න. 

    . විේතු් කීඳ ශ්දශ්නකුශ්ේ විලනාඹ අනු ශ්භොශ්ව්ශ්ජෝදාශ්යෝ ව වයප්තිඳා ඹනු එක්ත්යා 

අනථාක ඉ්දු .  ියම්න ශින ාචායඹ  අඹත් ඳැතී එක භාන නගය ශ්දකකි.ශ්භඹ ර්ග ැත්පුම් 

1200 x 700 ඳභන විලාර ව .ප්රශ්ේලඹක ඳැතිය ඇති ඵ ඳිංජාබ් වා ස්ඩි ආදී ප්රශ්ේලර කයන රද 

කැණීම්ලි් අනායනඹ වී තිශ්බ්.  ..ශ්භොශ්ව්ශ්ජෝදායාශ්ද ජීත් ව ිතියසු් ඉත්ා ැඳත් ජීවිත් ගත්කය 

ඇති ඵ දැන  ශ්ොඹාශ්ගන ඇති . නන ාශ්ලේ ශ්ද ඵැලීශ්භ් අනුභාන කශ වැකි ඹ.කා්ත්ාශ්ෝ ද 

උන භාජභඹ ත්ත්ත්ඹක් භුක්ති ..වි්දාව.ඳවුරක සඹලු ාභාජිකශ්ඹෝ නත්රී පුරු ශ්යදඹකි් ශ්ත්ොය  

ආබයන ඳැශඳිඹව.ශභයි් වා ව ක්රීඩා..බාණ්ඩ ව ශ්ඵෝියක්ක් ශ්ද ඵරන කර එභ ිංනකතතිඹ  

අඹත් ිතියසු් ශභයි් ශ්කශ්යහි විශ්ලේ . අධානඹක් ශ්ඹොමු ශ්කො  ඇති ඵ ඳැවැදිලි ශ්යි.ඔවු්ශ්ේ 

ආවාය ය ා ද භන ,භාලු ,එශලු ව ඳශතුරු,කිරි .ආදිශ්ඹ් භ්විත් ව ඵ ශ්ඳශ්්. 

(1) ශ්දදඹ  අනු ඉ්දු ියම්න ශින ාචායඹ  අඹත් ව නගයශ්දක ලිඹ්න. 
(2) කැණීම්රදී අනායනඹ ව ශ්ත්ොයතුරු ශ්භොනාද?  

 (3) ශ්භහි ජීත් ව ැසඹ් දරු් වා විශ්ලේ අධානඹක් රඵා දු් ඵ  ඉතිරි ඇති ාක්ෂි ශ්දක    

      ලිඹ්න. 

 (4)  එභ ැසඹ්ශ්ේ ජීන ය ා ිළිතඵ  අනුභාන කශ වැකි කරුණු ශ්දකක් ශ්දදඹ ඇසුශ්ය් ලිඹා 

...දක්්න.. 

 (5) ශ්දදශ්ේ ව් ඳවත් දැක්ශ්න ඳද වා සමාන පදයක් ඵැිල් ලිඹ්න. 

      (අ) නන ාශ්ලේ.                                   (ආ) විේතු්            

                                                                                                                (රකුණු 2 x 5 = 10) 
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(05) ඔශ්බ් ඳාශ්ල් සසු දරුදැරිඹ්ශ්ේ කිඹවීශ්ම් රුචිඹ ර්ධනඹ කය ගැනීශ්ම් අදවස් ඳාශ්ල් 

ප්රධාන  ලාරාශ්ද .දී   ශ්ඳොත් කිඹවීශ්ම් ැඩ වනක් ව ශ්ඳොත්   ල්ිළරක්    ඳැැත්වීභ  

අලය වී තිශ්බ්.ශ්ම් වා දාඹකත්ඹ ....රඵාශ්දන ශ්රත්, අලය    ක යුතු    ම්ඳාදනඹ 

කිරීභ  උඳශ්දන   රඵාශ්දන     ශ්රත්       ද්ිත්       ප්රශ්ේලශ්ේ     ප්රසේධ  ශ්ඳොත්වරක 

කශභනාකායතුභා ශ්ත් ඹන යාඳාරික   ලිිළඹ      ක්න.ඔඵ    ාහිත්ය     ිංගභශ්ේ 

ශ්ල්කම්යඹා ඹැයි සත්්න.          

                                                                     (චන 100 –125 ත් අත්ය ෑශ්වේ.)  

                                                        නැතන ොත් 

                  කරාඳ අධයාඳන අධයක්තුභාශ්ේ    ප්රධානත්ශ්ඹ්      ම්බානීඹ       කරාකරු්ශ්ේ  

                 වබාිලත්ශ්ඹ් ඳාශ්ල්.ඳැැත්ශ්න ාර්ෂික විවිධ ප්රිංගඹ වා   වබාගී    න ශ්ර    

                 ද්ිත්  ශ්දභාිළඹ්  ඹන ආයාධනා ඳත්රඹ ..කන කය්න. 

                                                                                                                         (රකුණු 15) 
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