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 11 ශ්රේණිය     සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය                    පත්රය i          කාලය: පැය 1 

 

සැලකිය යුතුයි :           

i. සයලුම ප්රශ්ේවවල  ිළිතතුු  සපය්ව  ශ්මම ප්රශ්ේව පත්රය සහහා ලුණු  0  කි  

ii. 1 ස  0  ශ්ත්ක් ප්රශ්ේවවල i, ii, iii, iv ිළිතතුු වලි් නිවැරදි ශ්හෝ වඩාත් ගැළශ්පව ිළිතතුර 

ශ්ත්ෝරාග්ව  

iii. ඔබ  සැපශ්යව උත්ත්ර පත්රශ්ේ  කක් කක් ප්රශ්ේවය සහහා ී  ති  කව තතුශ්ර් ඔබ ශ්ත්ෝරාගත් 

ිළිතතුශ්ේ තිංකය  සැසශ්ෙව කවය තුළ (x) ලුණණ ශ්යාේව  

iv. කම උත්ත්ර පත්රශ්ේ  ිළුපපස ී  ති  තශ්වක් උපශ්ෙසේ ෙ සැලකි්ශ්ල් කියවා  වවා ෙ ිළිතපදි්ව  

 

 තිංක 1 ස  3 ශ්ත්ක් ප්රශ්ේවවල කක් කක් වාකයශ්යහි ත්ෙ කු  තුණශ්ර් ුද්රිත් ශ්කා ශ්සේ තේටය  වඩාත් 

සමීප තේටය ශ්ෙව උත්ත්රය ශ්ත්ෝර්ව  

 1  බලාශ්පාශ්රාත්තු වූ කාරණය කිරිගහ  ත්වා වශ්ේ ඉුපවව බව ඔහු පැවසී ය  

(i) ඉත්ාම ිළරිසදුව    (ii) වකා්ත්ශ්ය් ම ප්රි ලල ලැශ්බව ශ්ලස 

(iii) තවොවශ්ම් මිී    (iv) කිසශ්වුණ  කරෙරයක් වැි  ව 

 2  සද්ධශ්වච්ච ශ්ද් පැදුශ්ර් බිම  වැටීමක් බව පවසමි් තම්මා ෙු ව් සැවසුවා ය  

(i) වැඩි ශ්වවසක් ශ්වාවීම     

(ii) කරෙරයකි් ත්වත් කරෙරයක්   පත්වීම  

(iii) තභාගය සම්ප්ව ඉරණමක  ුදහුණ ී ම  

(iv) සැවස්ලක් ෙැනීම 

 3  ත්මා තත්ප්ශ්ල් වැුපව ශ්කශ්වුණ ශ්වාවව බව ඔහු ප්රසද්ධියශ්ේ  ම පැවසුශ්  ය  

(i) ශ්වාවැෙගත්    (ii) තවවශ්ය 

(iii) දුේවල     (iv) විවාශ්කාරී 
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 තිංක 0 ස  6 ශ්ත්ක් ති  ප්රශ්ේවවල  හිසේත්ැ්වල  වඩාත් සුදුසු පෙය ශ්ත්ෝර්ව  

 4  තප සයලු ශ්ෙවා ම ශ්ද්ශිය භාණ්ඩ                    පුු දු වුවශ්හාත් විශ්ද්ශ් විනිමය ඉි රි කර ගැනීම 

තපහසු ශ්වා ශ්   

(i) පරිමාණය     (ii) ශ්පෝෂණය  

(iii) පරිහරණය     (iv) විසේත්ාරණය  

 5  තප තත්රි් බලවතු්  උගතු් ශ්සවිය හැකිය  කශ්හත්                    මිනිසු් ශ්සවීම ඉත්ා දුෂේකර 

ය  

(i) ධවවත්      (ii) වැණවත් 

(iii) විංශ්වත්      (iv) සුචරිත්වත් 

 6  ත්ම රශ්ේ දියුු ව සහහා                    කැපවීමකි් ක්රියාකළ රණවිු ව් කාශ්ේත් පැසසුම  

ලක්විය යුතුය  

(i) නිේමිත්      (ii) තසීමිත් 

(iii) ශ්යෝගය      (iv) ප්රශ්ිංසනීය 

 7  සෑම පෙයකම තක්ෂර විවයාසය නිවැරදිව ශ්යී  ති  පෙ ශ්ිිතය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) ප්රාසාිංක,ක  ශ්්,ණ  ක්රිම  ේශ්ය  

(ii) නීත්යානුකූල,ල  ප්විවිය  තශ් ෝෂ  ේෂේිය 

(iii) ශ්්කම්  ,නිජ  රිද්මානුකූල,ල  විෙයමාව  

(iv) කත්්  විශිෂේ   නිෂේලල  ශ්කාේඨාස 

 8  ු වල  රැහැයියා  රීි ය  රාගය යව වචවවල පළුද තුණශ්රහි ත්ත්ේගත් ිළ්ලම තනුකූිළිතශ්විත් 

ෙැක්ශ්වව වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) තෙය  පාිළ්ල  ී ේ  ඉසේිළ්ල  තලිළ්ල 

(ii) තලිළ්ල  පාිළ්ල  ී ේ  ඉසේිළ්ල  තෙය 

(iii) තෙය  ී ේ  තෙය  ී ේ  ඉසේිළ්ල  පාිළ්ල 

(iv) පාිළ්ල  තෙය  ී ේ  ඉසේිළ්ල  තලිළ්ල 

 9  ‘කත්රගම’ යව පෙශ්යහි ත්ත්ේගත් තශ් ෝෂ තක්ෂර වනුකූශ්ේ   

(i) ක  ත්      (ii) ග  ම 

(iii) ත්  ර      (iv) ග  ත් 
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10  තකාරාදි ිළිතශ්වළ නිවැරදි ව ෙැක්ශ්වව පෙ ශ්ිිතය තතුළත් වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) ෙළො සරිත්  පූජාවලිය  රත්වාවලිය  ශ්බෝධියවිංශ්ය 

(ii) ගුණරත්ව  ච්රොස  ජයරත්ව  ශ්මාශ්හාමඩ් 

(iii) කෑග්ල  ගම්ශ්පාළ  මාත්ර  නුකූශ්ේශ්ගාඩ 

(iv) ප්රිංශ්ය  ු ව්ඩාව  වයිරිරියාව  ත්ායිල්ත්ය 

11  උක්ත් වාමපෙ පමණක් ශ්යී  ති  වරණය ශ්ත්ෝරග්ව  

(i) සතුරා  ළමශ්යක්  කා්ත්ාවක  ගිංගාවක් 

(ii) ඈ  ශ්රෝගීහු  වායකශ්යෝ  මම 

(iii) තිළ  ඔවු්  තය  ශ්හශ්ත්ම 

(iv) ඕශ්ත්ාශ්මෝ  වීී හු  රාජාී ්  මැණිය්ෙැ 

12  ුණුණළ් යව පෙශ්ේ  ප්රක්ි ය සහ ප්රත්යය නිවැරදි ව ෙැක්ශ්වව වරණය ව්ශ්් 

(i) ුණුණු  + ත්     (ii) ුණුණු  + උ් 

(iii) ුණුණළා + ත්     (iv) ුණුණලු + ඉ් 

13  සාගර පත්ශ්ලහි තවවශ්ය ෙෑ ත්ැ්පත් වීශ්ම් කය දූෂණය වව බව පරිසරශ් ී හු පවසි    

ඉහත් ඉරි තදි පෙය තයත් ව්ශ්්  

(i) ප්රටමා විභක්ි ය     (ii) කරණ විභක්ි ය  

(iii) ආධාර විභක්ි ය     (iv) සම්ප්රොව විභක්ි ය  

14  උපසේග පෙ පමණක් තතුළත් ිළිතතුර ශ්ත්ෝර්ව  

(i) උගත්  ිළරිසදු  තිළචේම  පබහ  (ii) උපභාෂා  භාවිත්ය  විුදක්ි   තනුකූභාව 

(iii) තපවයව  සද්භාව  සහිව  තවශ්ය (iv) තභයවකාශ්  ුණකවි  නිසේසාර  සු්ෙර 

15  ුදලි් ී  ති  වයාකරණ ප්රවේගය  තයත් ශ්වාවව පෙයක් සහිත් වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) නිපාත්  -  ඉත්ා  පාසා  වව  විස් 

(ii) ස්ධිය  -  ශ්කාේගල  ු වවාර  ෙුණණත්  මහි්ොගමවය 

(iii) ක්රියා  -  ගයා  ශ්සායමි්  සෙත්  නිො 

(iv) ධාතු ප්රක්ි  -  මර  වර  කප  ශ්කා  
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16  ප්රශ්යෝජය ක්රියාවක් ශ්යී  වැි  වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) ශ්සායවයි  ව වි   ගයවයි  වරඹවයි 

(ii) තඬවයි  ශ්ත්ෝරයි  විමසවයි  පසසවයි 

(iii) වයවයි  නිෙවයි  කරවි   කපවයි 

(iv) වාවවයි  සවසවයි  ශ්කා වයි  ලියවයි 

 තිංක 17 ස  19 ශ්ත්ක් ප්රශ්ේවවල ත්ෙ කු  තුණශ්ර් ුද්රිත් ශ්කා ශ්සේ තේටය නිවැරදි ව ෙැක්ශ්වව වරණය 

ශ්ත්ෝර්ව  

17  ව තශ්සේ ව වැෙශ්හාත් වඳුරා ශ්කශ්රහි කළ තපරාධ නිසා ඔහු මහත් පාපයක් කරගත්ශ්ත් ය   

(i) ශ්ක්ි මත් ව     (ii) ුණසක,්ශ්ව් 

(iii) නිදිබර ව     (iv) ශ්වශ්හස ව 

18  “ත්ා ශ්ම් විදිය  හු ශ්ේ  ශ්ත්ල ුණමරයා නිසා ශ්වාශ්වයි”. 

(i) පැමිණිශ්ේ      (ii) ශ්වා පැමිණිශ්ේ  

(iii) ුදො හැරිශ්ේ      (iv) ඉවත්වූශ්ේ  

19  සම්ුද්ධ ශ්ාසවශ්ේ  චිරසේවිි ය  උ්වහ්ශ්සේ තපමණ ොයකත්වයක් ෙැක්වූ ශ්සේක  

(i) තම්ොව්ෙය     (ii) ශ්බාශ්හෝ ක් පැවි ම  

(iii) ශ්ක්ි ය      (iv) යාවත්කාලීව වීම  

2   ී  ති  වචව ශ්ගානුකූ තතුශ්ර් තශ්වයෝවය වශ්ශ්ය් සමීප කාේයය් සමග බැඳී ශ්වා පවත්වා පෙ 

ශ්ිිතය තතුළත් වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) උපමා  රූපක  ති ශ්ශ්යෝක්ි   වශ්රෝක්ි  

(ii) දිය ශ්හා්මව  ශ්සේරිංගාව  ුණු ලුපාලුව  තතුවැල 

(iii) උබර  ශ්කාඹර  වගා ඉසේසර  වගා පිංගුව 

(iv) විය් ඔු   ජාලය  තු හ් වැඩීම  තලුයම්ශ්පාළ 

21  කක් කක් පෙ ශ්ිිතශ්ේ  ෙක්වා ති  පෙවල  සමාවාේට ශ්යදුම් පමණක් තතුළත් වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) සැකය - සිංශ්ය  ුණුණස  තනුකූමාවය  ආයාසය 

(ii) ප්රයත්ව - වීේයය  උත්සහය  ප්රශ්මෝෙය  වෑයම 

(iii) විශ්ාල - වැඹල  මහත්  ප්ථුල  විපුල 

(iv) ගගව - සුරමග  නුකූබ  ගුව්ගැබ  ු වවාර 
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22  ුදලි් ී  ති  පෙය  විු ද්ධාේටවත් පෙ යුගලයක් තතුළත් ශ්වාවව වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) තභිුද, - තවභිුද,    (ii) නිරේටක - සාේටක 

(iii) ප්රි ක්ශ්ෂේප - ප්රි ්රහණ    (iv) විමල - නිේමල 

23  ුදලි් ී  ති  පෙය  බහු තේටයක් ශ්වා ශ්ෙව පෙයක් තතුළත් වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) සත්ර - ශ්ාසේත්ර  සතුු   චතුේ  උතුම්   

(ii) රා -  සුරා  රාහු  රාගය  හඬ 

(iii) ශ්සේ -  ඡායාව  වැනි  රශ්ේමිය  සුදු   

(iv) වා -  වායක  වාග  තත්  ප්රධාව 

20  වැරදි තෙහස ශ්ෙව ප්රකාශ්ය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) ‘ඣ’ හා ‘ඤ’ ත්නි ශ්බ්ෙ ශ්ලස හැඳි්ශ්    

(ii) වයඤේජවයක  පසුව ශ්යශ්ෙව ‘ය’ ශ්වනුකූව  යිංශ්ය භාවිත් ශ්   

(iii) ඌෂේමාක්ෂර හැඳි්වීම  තේධ සේවර යව වම ෙ භාවිත් ශ්   

(iv) නුකූඹ යව පෙශ්ේ  තනුකූක්ත් රූපය “නුකූඹ” ශ්   

25  පහත් ෙැක්ශ්වව වාකය තතුශ්ර් මවා පෙ ගැළීමශ්ම් යුක්ත් තේටා්විත් වාකය ශ්ත්ෝර්ව  

(i) තවසේශ්ටෝචිත් පරිදි වියත්වහර හා ක වහර මත් තේටය තනුකූභූත් ශ්වයි  

(ii) ව හා ගත් ශ්වා හැකි ත්රම් කය කියවීම ඔබ  ශ්්,වයකි  

(iii) පුවත්පත් කලාශ් දියා ප්රව්ත්ි ය ජාි ක පුවත්පත්ක  ශ්වා වැෙගත්ය  

(iv) සාහිත්ය ක්ි යක ත්ත්ේගත්ය නිේමාණ කු වාශ්ේ තත්ෙැකිම් මත් පෙවම් ශ්වයි  

 

 තිංක 26  27 ප්රශ්ේව ය ශ්ත් ෙක්වා ති  තෙහස  වඩාත් ම ගැළශ්පව ප්රසේත්ාව ිළු ළ ත්ත්ේගත් වරණය 

ශ්ත්ෝර්ව  

26  උෙ වක් කර යමක් බලාශ්පාශ්රාත්තු වීම  

(i) කලුවා මාරප් ක,යා වශ්ේ 

(ii) තත් ී  ලා ෙව නියවවව වශ්ේ 

(iii) ඔ්චි්ලාව කහා  ක,යත් ශ්මහා  කවවලු 

(iv) තබරා ස්ගත්ත්ා වශ්ේ 
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27  තගයක් ශ්වාමැි  වීම  

(i) වක්කශ්ඩ් හුණු  හැිංගුවා වශ්ේ 

(ii) කැශ්්  පායපු හහ වශ්ේ 

(iii) ආහා යවා ත්බාලා වලපත් ගත්ත්ා වශ්ේ 

(iv) වයයි ශ්පාළඟයි වශ්ේ 

28  ගාත්රාශ්ද්ශ් ස්ධියය  සහ ආගම ස්ධියය  තොළ නිෙසු් ිළිතශ්විත් ෙැක්ශ්වව වරණය ශ්ත්ෝර්ව. 

(i) කුපතත්ත්  ශ්වලුම්ම්    (ii) තනුකූු ත්  මැෙැක,්ල 

(iii) ෙහව්  වශ් ාර     (iv) ුත්සරණ  කවියා 

 

 තිංක 29  3  ය ශ්ත් ෙක්වා ති  ප්රශ්ේවවල වයාකරණානුකූල,ල ව නිවැරදි වාකයය ශ්ත්ෝර්ව  

29   (i) තවාගත් වායකය් ප්රඥාාව්ත්ය් ශ්වත්වා! 

(ii) බිසවු ශ්ත්ාශ්මෝ ස්සු් ව ගම් කළා ය  

(iii) වැඩිහිිය් ශ්ෙව නිවැරදි උපශ්ෙසේවල  ෙු ශ්වෝ විු ද්ධ ව්ශ්් වැත්  

(iv) වා ය විචාරයකය් ශ්රේක්ෂකශ්යෝ ෙැනුකූවත් කරි   

3    (i) ලාිංකික ක්රීඩකය් පරදිි ’යි ක්රිකේ ශ්ලෝලී් ශ්වාස හ හ  

(ii) වා හිමි උශ්ේ ම තවදි ශ්වි   

(iii) නිවැසශ්යෝ මහත් හරසරි් මා ිළිතගත්හ  

(iv) තම්මා ශ්වාශ්හාත් මව තප ආෙරශ්ය් රකි්නීය  

31   

 ශ්රී ලාිංකිකය්                   පවත්වා ආග්තුක සත්කාරය තගය කළ යුතු ය  

 මවශ්ම් ුණමරිය                  ශ්රේක්ෂක තනුකූකම්පාව ශ්යාුද විය  

 සේපශ්යුණ දුුප                  ෙැරිය බිශ්ය් ත්ැි ගත්ත්ා ය  

 කම නිවාඩු නිශ්ක්ත්වවල මිල තධියක                 ඔවුහු වැවත් ිළ ත් වුහ  

ඉහත් වාකයවල හිසේත්ැ් ිළරවීම සහහා වඩාත් ශ්යෝගය නිපාත් පෙ තනුකූිළිතශ්වළ ුණමක්ෙ? 

(i) බැවි්  ශ්කශ්රහි  තුළ  විගස 

(ii) තුළ  ශ්කශ්රහි  විගස  බැවි් 

(iii) තුළ  විගස  බැවි්  ශ්කශ්රහි 

(iv) විගස  ශ්කශ්රහි  බැවි්  තුල 
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32  පහත් ෙැක්ශ්වව වාකය ශ්්,ව වයවහාරය  හැර වූ වඩාත් නිවැරදි ව්ශ්් ුණමක්ෙ? 

 උ් හුඟක් ශ්ද් ේවවා 

(i) ඔවු් ශ්බාශ්හෝ ශ්ද් ශ්වාෙනිි     (ii) ඔවුහු ශ්බාශ්හෝ ශ්ද් ෙනිි   

(iii) ඔවු් තත්ැම් ශ්ද් ෙනියි     (iv) ඔවුහු කිසවක් ශ්වාෙනිි   

33  පහත් ෙැක්ශ්වව කවිශ්ේ  හත්රවව පෙය ෙැක්ශ්වව වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

වහිවවා වහිවවා වහිවවා     වහිවවා 

ග් ගහ්වා වශ්ේ වතුර කැ    වැශ් වවා 

කු  වලා කැලශ්ඹහි් ුදදු් වී  වැශ්ඟවවා 

                                                         

(i) ශ්හෝ ගමි් තශ්ි ගම  වැසේසක් කවවා 

(ii) ආකාශ්සේ හඬ වළමි් තුණු  හඬවවා 

(iii) වලාුණශ්ළේ ර් පා   විදුලි ශ්කා වවා 

(iv) තුණු  ශ්ගඩි ක,ගුම් ී  විදුලි ඉරි දුවවවා 

30  “මැක්බත් ” යව නිේමාණශ්යහි රචකයා ව්ශ්් 

(i) බේශ් ෝ්ේ බ්ශ්රෂේේ    (ii) ේ යු ශ්වාසුශ්ක තුණත්ගාවා 

(iii) විලියම් ශ්ශ්ේක්සේිළයේ    (iv) ත් ් ශ්චශ්කාෆේ 

35  පහත් ෙැක්ශ්වව කවි ශ්ෙපෙශ්ේ  තේටය නිවැරදි ව ෙැක්ශ්වව වරණය ශ්ත්ෝර්ව  

සැහැ සඳු  සෙමි් මග නිසා    කත් 

ඉස වැනි නිම් මලික,ය ම් සය දිුදත් 

(i) ශ්බාශ්හෝ මැණික්වල ඡායාව සුේයයා ශ්ෙස  සමීපව තහස  ිළවිසුු  වි  සුදරය ත්ම ත්රිංග 

වැමි  තත්වලි් උසුලාශ්ගව සුේයයාශ්ේ ශ්වශ්හස දුු  කිරීම  උත්සාහ කරයි  

(ii) ත්ාරක සුදහය බබළ්ශ්් ශ්බාශ්හෝ මැණික්වල ඡායාව ආකාශ්ය වැමි  කැ පශ්ත්හි 

ෙේශ්වය වව වි  ය  ස්ධයාශ්  ඉර බැස ය්ශ්ව් උෙෑසව හිු  පායා ක්ශ්් කවි  ය  

(iii) ච්රයා පායා කව වි  සුදරය ත්මා කරා තෙ ගැනීම  ත්ාරකා සුදහය බලා සියි  ම්ෙ 

රාරිය උොව්ශ්් කවැනි ශ්මාශ්හාත්ක ය  

(iv) රාරිය වමැි  කා්ත්ාව ස්ධයාශ්  පායා කව ච්රයා  මාේගය සරසමි් ී ිි මත් ම් 

සුදහයක් විසුු වා හැරියාක් ශ්ම් ත්ාරකා සුදහය බබළයි  
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36  බශ්සේ කිලිිකම වැණ සසශ්ල්  ශ්ොවවා 

 රැශ්සේ සය්ල් හ  වව පණ   ශ්පාවවා 

 ඉහත් පෙය පාෙය්හී  තතුළත් රූපකය ව්ශ්්   

(i) බශ්සේ කිලිිකම     (ii) රැශ්සේ සය්ල් 

(iii) වැණ සසශ්ල්     (iv) වව පණ 

37  ‘වතුර මල’ ශ්කිකත්ාශ්වහි තතුළත් ශ්වා වව චරිත්යක් ව්ශ්් 

(i) සයශ්ොරිසේ     (ii) සරිමා්ව 

(ii) තබිලි්      (iv) ශ්ලාුණ හාුදදුු ශ්වෝ 

38  ශ්රී ලිංකාශ්වහි වේත්මාව විශ්ේව විෙයාල පද්ධි ය ආරම්භ කිරීශ්මහි පුශ්රෝගාමියා ව්ශ්්  

(i) මහචාේය විම් රි  බලග්ශ්්   (ii)  මහාචාේය ශ්ේ බී  දිසාවායක 

(iii) ශ්රීමත් තයිවේ ශ්ජනිිංේසේ    (iv) ආචාේය රි බී  හැරිස් 

39  දිගාමඬුලු උපභාෂාශ්වහි ‘කායම’ යනුකූශ්ව් හැඳි්ශ්ව්ශ්් 

(i) ශ්හවණැ්ල     (ii) ශ්හාද්ෙ 

(iii) කිරිබත්      (iv) උෙෑසව 

0   පහත් සහහ් පාඨශ්ේ  තේටය  වඩාත් සමීප තෙහස ශ්ෙව ිළිතතුර ශ්ත්ෝර්ව  

සිංවේධවය ශ්වමි් පවි ව ර වල ශ්පාදු ජවත්ාව  තලුත් ම විෙයාත්මක සදුවීම් ගැව ෙැව ග්ව  

සැලැසේවීශ්ම් බලවත් තවශ්යත්ාවක් ි ශ්බ්  

(i) විෙයාශ්  ති වව වව ප්රවණත්ා ිළිතබහ ව සිංවේධවය ශ්වමි් පවි ව ර වල ජවත්ාව 

ෙැනුකූවත් කිරීශ්ම් ෙැඩි තවශ්යත්ාවයක් පවි   

(ii) වව විෙයාත්මක ප්රවණත්ා ිළිතබහ ව තනිවාේයශ්ය් ෙැවගත් යුත්ශ්ත් සිංවේධවය ශ්වමි් 

පවි ව ර වල ජවත්ාවයි  

(iii) සිංවේධවය වව ර වල ජවත්ාව විෙයාශ්  වව ප්රවණත්ා ිළිතබහව ෙැනුකූවත් වීම තවශ්ය ශ්   

(iv) සිංවේධවය ශ්වමි් පවි ව ර වල ජවත්ාව විෙයාත්මක වව සිංක්ප ිළිතබහ ව ෙැවශ්ගව 

ි බීම තනිවාේය තවශ්යත්ාවය කි  
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 11 ශ්රේණිය     සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය                    පත්රය ii          කාලය: පැය 2 

 

සැලකිය යුතුයි :  

 සයලුම ප්රශ්ේවවල  ිළිතතුු  සපය්ව. 

 ශ්මම ප්රශ්ේව පත්රය  ලුණු  ණනව 0  කි. 

 

1. (i) ස  (x) ශ්ත්ක් ඇති සයලු ම අනුශ්කා සේවල  ශ්කටි උත්ත්ර ලිය්ව. කිසයම් අනුශ්කා සක  

ඔබ ිළිතතුු  ශ්වා ලිය්ශ්් වම් එහි අිංකය ලියා ඉදිරිශ්ය් ඉරක් අඳි්ව. 

(i) සිංහල අක්ෂර මාලාශ්ේ ඇතුළත් අනුවාසකය අක්ෂර ශ්කකක් ලිය්ව. 

(ii) පහත් සඳහ් පකවල අර්ථ පැහැදිලි වව ශ්සේ වාකය ශ්කකක් ලිය්ව. 

  (අ) මුලු   (ආ) මුළු 

(iii) පහත් සඳහ් පක විස්ි කර ලිය්ව. 

  (අ) ු වවාර  (ආ) ශ්කාග්ණල 

(iv) පහත් සඳහ් පකවල  විු ද්ධාර්ථ පකය බැගි් ලිය්ව. 

(අ) සිංශ්කෝචවය  (ආ) ිළරිහීම 

(v) පහත් සඳහ් වාකයවල ත්ක කළු අුණශ්ර් මු්රිත් පකවල විභක්ති ලිය්ව. 

  (අ) සේවාමී් වහ්ශ්සේලා ක් ිළණිස ශ්වශ්හර  වැඩිශ්සේක.   

(ආ) සසුහු අ්ත්ර්ජාලශ්ය් ඉශ්ණනුම් ක යුතු කරති. 

(vi) පහත් සඳහ් වාකයශ්ේ  ඉරි ඇඳි පක අයත් වව ්රියා පක ප්රවර්ණය ලිය්ව. 

වවකයවු ් ශ්රෝීන් පීකක්ෂා කරව වි  ත්ම වාරය පැමිශ්නව ශ්ත්ක් ශ්රෝීනහු සූකාවම් 

වී සටියහ. 

(vii) පහත් සඳහ් වාකය සශ්කාසේ ය. වවා ිදශ්කාසේ කර ලිය්ව. 

(අ) ගුු වු  පරිණනක භාවිත්ශ්ය් උණ්වනු ඇත්. 

(ආ) ර වැසශ්යෝ ශ්සෞඛ්ය ීතති ිළිතපදිමු ’යි අිළ සත්මු. 
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(viii) පහත් සඳහ් වාකයශ්ේ  ඇතුළත් අවයය පක ශ්කකක් ලිය්ව. 

  අිළ ිදවහල් ශ්ද්ශ්යක් උශ්කසා සැමවි ම කැප වී ්රියාකරමු. 

(ix) පහත් සඳහ් වාකය කර්මකාරකය  හරවා ලිය්ව. 

(අ) ශ්කමාිළශ්යෝ ත්ම කු ව් යහපශ්ත්හි ශ්යාකවති. 

(ආ) ුණු ල්ලා අතු අණ  පැව පලතුු  කෑශ්ේය. 

(x) පහත් සඳහ් අකහසේවල  ණැළශ්පව ත්ිද පකය බැගි් ලිය්ව. 

(අ) උස  ණැළශ්පව මහති් යුත් 

(ආ) අනු් විස් ශ්පෝෂනය කරව 

(ලුණු  2x10 = 20 ) 

 

2. පහත් කැක්ශ්වව අ, ආ, ඉ, ඊ යව විසේත්ර අතුශ්ර් එකක් ශ්ත්ෝරා ශ්ණව වචව 25  ක  ශ්වා අඩු 

වව ශ්සේ රචවාවක් ලිය්ව. ව සඳහා ශ්යෝණය මාත්කකාවක් ක ශ්යාක්ව. 

(අ) අවවාකය  වඩා ආකර්ශ්ය උතුම් බව අිළ අසා ඇත්ශ්ත්මු. ශ්ලාව පහළ වූ බුදුවු , ශ්ාසේත්කවු , 

කාර්ශ්ිදකශ්යෝ වූ අය වුහ. එබැවි් එකී උත්ත්මය් විස් ශ්කව ලක අවවාක සෑම ශ්කවාශ්ග් 

ම අවධාවය  ලක්විය. සැම  ම ඵලකායක විය. යහපත් ්රියාවල ශ්යම ම ශ්සේම අයහපත් 

යයි සැලශ්කව ්රියාවලි් මිම ම ආකර්ශ්ශ්ේ  ප්රධාව ලක්ෂනයකි. 

(ආ) ශ්රී ලිංකාශ්ේ ජවණහවශ්ය් සැලකිය යුතු ප්රමානයක් පාසල් කු ශ්වෝ ශ්වති. එබැවි් ශ්ම් 

ත්ු න ශිෂය පරම්පරාව ිළිතබඳව සැමශ්කවාශ්ග් ම අවධාවය ශ්යාමුවිය යුතුය. ජාතිශ්ේ  

ජීවවාලිය බදු ශ්මාවු් පාසල තුළ ම  ශ්ම් ම ඉ් බාහිරවත් රැකණැීතම වැඩිහිටිය්ශ්ග් 

වණකීමයි. වමුත් ශ්ම් ත්ත්වශ්ේ  ම  සසු් වව අප  ක වණකීමක් පැවීක ඇත්. එවම් ත්ම 

අරමුන කරා යවතුු  මවා සිංයමයකි් ශ්ම් ම අවශ්බෝධයකි් ක ක යුතු කිීකමයි. 

(ඉ) අප ර  ත්වමත් කකෂිකර්මා්ත්ශ්ය් දියුු  කළ හැකි ත්ත්වයක පවතී. ශ්ම් ඇසුශ්ර් 

ශ්කටිකාලීව සහ දිගුකාලීව සිංවර්ධව සැලැසේමක් අවශ්ය ශ්ේ. අශ්  ර   අවශ්ය ආහාර 

ශ්භෝණ ිදෂේපාකවය කිීකශ්ම් වැඩ ිළිතශ්වළක් ්රියාව  වැගිය යුතුය. ව සඳහා රශ්බ බාල 

ත්ු න මහලු ආම  වශ්ශ්ය් සැලශ්කව ශ්කා සේවල කායකත්වය ලබාණත් යුතුය. සෑම 

පාසලකම රශ්බ පත්කර කකෂිකර්මය අධයාපව විෂයමාලාශ්ේ අිදවාර්ය විෂයයක් බව  

පත්කළ යුතුය. 

(ඊ) ජාතික සමගිය ශ්ණාඩ වැීනම ත් ිදවහල් ිදශ්රෝීන කු  පරපුරක් බිහි කිීකම ත් ඉවහල් වව 

විෂයයක් ශ්ලස ක්රීඩා විෂයය හැඳි්විය හැකියි. පුද්ණලය් තුළ ඇතිවව විවිධ ආත්තික 

හැඟීම් පාලවය කර ණැීතම ත් ණැ ලු පැවවගිව වි  වවා විසඳා ණැීතම ත් එකිශ්වකා 

සමණ සහජීවවශ්ය් යුතුව ක යුතු කිීකම ත් ක්රීඩාව ප්රශ්යෝජවවත් ශ්ේ. 

(ලුණු  25 ) 
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3. පහත් කැක්ශ්වව පාඨය වචව 55 – 65 වව ශ්සේ සාරාිංශ් කර ලිය්ව. ඔබ ශ්යදූ වචව සිංඛ්යාව ක 

සාරාිංශ්ය අණ ලිය්ව. 

 

  ර ක ආර්ික දියුු ව හා කලාව අත්ර ඇත්ශ්ත් අවිශ්යෝජීතය සම්බ්ධත්ාවයකි. ර ක 

ආර්ිකය දියුු  වූ පමණි් එර  සිංවර්ිත් ර ක් ශ්ලස ිළිතශ්වාණීත. කලා ිදර්මානයක් රස 

විඳීශ්ම් මාවසක ත්ත්වයක් ඇති මිිදසේ සමාජය ර ක සිංවර්ධවය  ආර්ික දියුු ව ශ්ම් ම 

වැකණත් ශ්ේ. කලා ිදර්මාන ශ්ලස ිළිතණනු ලබව වා යයක් වරනව වි  ක සිංීනත් ිදර්මානයක  

සව් ශ්කව ශ්මාශ්හාශ්ත් ම  ක රසක සත් තුළ ජිදත්වව කම්පවය ශ්හේතු ශ්කා  ශ්ණව ඔහු එම කකතිය 

හා සිංශ්ේ ම  ත්ත්වයක  පත් ශ්ේ. ව ව අවසේථාව අනුව ප්රීතිය, ශ්ශ්ෝකය හා විසේමය යව හැඟීම් රසක 

සත් තුළ පහළ ශ්ේ. ශ්මශ්ලස කලාව  ළැදිවීශ්ම් සිංශ්ේම  හකවත්ක් ලබව රසකයා ත්ම ශ්ද්ශ්ශ්ේ  

ඉදිරි ණමව  අත්හිත් ශ්ක්ශ්වුණ බව  පත් ශ්ේ. ශ්මශ්ලස ඔහු කලාශ්ව් ලැබූ පුද්ණල සිංවර්ධවය 

රශ්බ සිංවර්ධව ්රියාවලිය  මණ සලසයි. ශ්ම් ආකාරශ්ය් රචකයා ත්ම කලා ිදර්මාන මගි් ක 

රසකයා එම ිදර්මාන රස විඳීම තුිත් ක රශ්බ දියුු ව කර්ශ්් මහඟු ශ්සේවයකි. කලා කකතියක් 

මගි් සහකකයා  අන ම මක් සදු ශ්වාවව අත්ර ආසේවාකයක් ලබාම ම ප්රධාවත්ම පරමාර්ථය ශ්ේ. කලා 

ිදර්මානයක අඩිංගු චරිත්, සමාජ පසුබිම, එහි භාෂාව රචශ්වෝපක්රම ආම  සයල්ල ම රසක 

වි්කවය  ඉවහල් ශ්ේ. එශ්ම් ම උසසේ චිත්රප යක වම් කත්ාව, වළු ිදිතය්ශ්ග් රපපෑම් ආදිය 

රසක හකවත් චමත්කාරශ්ය් පුරවාලීම  ශ්හේතු ශ්ේ. ශ්ම් කු ු  අනුව කලා කකතියක රසය පටු 

අු ත්ක් ශ්ණවශ්ක්වක් ශ්වා වව අත්ර අර්ථවත් සැබෑ මිිදශ්සුණ සමාජය  කායක කිීකම  ශ්හේතුවව 

බව මවා ව පැහැදිලි ශ්ේ. 

  රසවි්කවය තුිත් සමාජ යථාර්ථය ව හා ණ්වා රසකයා භාවමය හා ඥාවමය අති් 

වර්ධවය ශ්ේ. එශ්සේ වම් ශ්මවැිද මාවසක ත්ත්වයක් ඇති පුද්ණලයා සමාජ සිංවර්ධවය  සකජුව ම 

කායක වව බව ඉත්ා පැහැදිලි කු නකි. කලාකු වා හා රසකයා තුිත් එම මහඟු කාර්යය ඉටු වව 

බැවි් ශ්ද්ශ්යක දියුු ව  කලා ිදර්මාන ප්රබලත්ම සාධකයක් බව ශ්මහි ම  පැහැදිලි ශ්වයි. 

(ලුණු  1  ) 

 

4. පහත් සඳහ් ශ්ේකය කියවා අසා ඇති ප්රශ්ේවවල  ශ්කටි ිළිතතුු  සපය්ව. 

අවාණත් ශ්ලෝකය ඉදිරි කාලශ්ේ  ම  මුහුනපාව විශ්ාල ම වයසවය ශ්ලස පරිසරශ්ේම ් 

අර්ථකථවය කක්ව්ශ්් සාරවත් වූ විශ්ාල බිම් ශ්පශ්කශ්සේ කා්ත්ාර බව  පත්වීමයි. ශ්ම් කාරනය 

සම්බ්ධශ්ය් බලවවි  ිදවර්ත්ව වර්ෂා වවා්ත්ර වවාශ්ේ  ිළහිටීම අනුව මුළු මිිදසේ සිංහතිය  

පමනක් සත්ත්ව සිංහතිය  ක විශ්ාල ශ්සේවයක් සලසව අපූර්ව ිදර්මානයකි. ශ්ම්වා අශ්වක් 

ප්රශ්ද්ශ්වලි් විශ්ශ්ේෂ ව්ශ්් අික උෂේනත්වය, වර්ෂාපත්වය, සුර්යාශ්ලෝකය ලැබීම යව කු ු  

ශ්හේතුශ්කා ශ්ණව ය. ඉහත් කී කු ු  තුව ම වවා්ත්ර වර්ධවය  ඉත්ාමත් හිත්කර ශ්ේ. එම ිදසා 

එම වවා්ත්ර ශ්ලෝකශ්ේ  සාරවත් ම පරිසර පද්ධතිය  ඇතුළත් ශ්ේ. ශ්ම්වා සකාහරිත් වවා්ත්ර 

ශ්ලස ක වම් කරයි. ශ්මහි ම  සකාහරිත් යනුශ්ව් අකහසේ කර්ශ්් ශීත් සකතුශ්ේ ම  ක ශ්කාළ හැලීමක් 

ශ්වාමැති ව වසර මුළුල්ශ්ල් ම ශ්කාළ පැහැශ්ය් දිසේශ්වව වවා්ත්රයි. අවම වශ්ශ්ය් ශ්මහි 

වැශ්ඩව ණසේ මී ර් 3  ක් පමන උස් යුතු ය. ශ්මම වවා්ත්ර සකසේ වී ඇත්ශ්ත් විවිධ මබ ශ්ම් 
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ශ්ාක ප්රජාව්ශ්ග් ිළහිටීම ශ්හේතුශ්කා ශ්ණව ය. විය් සේථරය මි් ප්රධාව ත්ැවක් ණීත. එය හිු රැසේ 

ශ්පාශ්ළාව  වැටීම ශ්බාශ්හෝදුර  වළක්වයි. මිිදසා ත්ම්  අවශ්ය කැව හා කර ලබාණැීතම සඳහා 

ශ්මම වවා්ත්ර ශ්හිතකිීකම වවාශ්ග් පැවැත්ම  විශ්ාල බාධාවක් වව බව ශ්බාශ්හෝ ශ්කවාශ්ග් 

මත්යයි. 

 (i) පරිසරශ්ේම ්ශ්ග් අර්ථකථවය අනුව විශ්ාල ම අවාණත් වයසවය ුණමක්ක? 

 (ii) ිදවර්ත්ව වවා්ත්රවල වැඩශ්ව ණසේ ශ්කාපමන උසකි් යුක්ත් ශ්ේ ක? 

 (iii) විය් සේථරය මගි් සදුකරව ප්රධාව කාර්යය ුණමක්ක? 

 (iv) සකාහරිත් වවා්ත්ර ශ්ලස අර්ථකථවය කර්ශ්් ුණමව ලක්ෂන සහිත් වවා්ත්ර ක? 

 (v) ිදවර්ත්ව වර්ෂා වවා්ත්ර ප්රශ්ද්ශ් අශ්වක් ප්රශ්ද්ශ්වලි් විශ්ශ්ේෂිත් ව්ශ්් ුණමව 

කාරනයක් ිදසා ක? 

(ලුණු  2x5 = 10 ) 

 

5. ශ්කාවිඩ් 19 ශ්රෝණය සඳහා ිදර්ශ්ද්ශිත් වවකය ක්රමවලි් බැහැර වී ෂෂධ භාවිත් කිීකශ්ම් අවකාවම 

ිළිතබඳව මහජවත්ාව කැනුවත් කිීකම සඳහා අත් පත්රිකාවක් සකස්ව. ශ්මම කැනුවත් කිීකම කරනු 

ලබ්ශ්් ජාතික වවකය සභාශ්ේ අිකාීකවරයා යයි සත්්ව. 

 

වැත්ශ්හාත් 

 

ඔබ පාසශ්ල් වාර්ෂික ත්යාණ ප්රකාශ්වාත්සවය සඳහා වයාය පත්රයක් ිළිතශ්යල කර්ව. 

 

(ලුණු  15 ) 
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 11 ශ්රේණිය     සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය                   පත්රය iii          කාලය: පැය 02 

 

සැලකිය යුතුයි : උපශ්ෙසේ දී ඇති පරිදි ප්රශ්ේ  පහක  පණක්  ිළිතතුු  සපය් . 

 1, 2, 3, 4 ප්රශ්ේ වල ් 5, 6, 7 ප්රශ්ේ වින් කකක ් ිළිතතුු  සපය් . 

 ශ්ණණ ප්රශ්ේ  පත්රය  ලුණු  ණක  00 කි. 

 

1. (i) ස  (x) ශ්ත්්  ඇති සයලු ණ අනුශ්කා සේවල  ශ්කටි උ්ත්ර ිනය් . කිසයම් අනුශ්කා සක  

ඔබ ිළිතතුු  ශ් ා ිනය්ශ්්  ම් කහි අිංකය ිනයා ඉදිරිශ්ය් ඉර්  අඳි් . 

 

(i) “කශ්සේ ශ්හයි් කල් ශ් ායවා යහප්  ැකැශ්ත්කි් වහා නි් ුු  ණැ ැවැ” 

 (අ ) ශ්ණණ ප්රකාශ්ය කර්ශ්් කවුු ් ෙ? 

(ආ) ශ්ණශ්සේ නි් ශ්ණ්   අෙහසේ කර්ශ්් ුණණ  කාරකය්  සඳහා ෙ? 

  

(ii) කැර මිණි බරක       රැසේ 

  රස් සුර සැවු    සුවහසේ 

  සුර් සහ  සහසැසේ 

  .................................... 

(අ ) ශ්ණහි හත්රව  පෙය පාෙය ිනය් . 

(ආ) ඉරි ඇඳි පෙශ්ේ අෙහස ිනය් . 

 

(iii) “කයා ණණ  ගිශ්ේ  ැහැ. මිනිසේසු කිය වා කයා ණැරිලයි කියලා. ඒක ඇ්ත් ෙ?” 

 (අ ) ශ්ණණ ප්රකාශ්ය රවකය ක  ුද්ණලයා කවශ්ර්  ෙ? 

(ආ) ශ්ණහි ‘කයා’ යනුශ්ව් හැඳි්ශ්ව් ාශ්ේ  ණ ුණණ් ෙ? 

 

(iv) ජාතික රක ශ්ෙරක ණශ්් 

 ණැටී වැටී ණ  ශ්ණාශ්හාශ්් 

 සු්ෙර සුරඹු්ශ්ණ අශ්් 

  ැ ශ්ව  බව සත්නු ුදශ්් 

(අ ) ඉරි ඇඳි පෙවල ඇතු ් කාවයාලිංකාරය ුණණ් ෙ? 

(ආ) ශ්ණණ පැදි ශ්පශ් ේ රචකයාශ්ේ  ණ ිනය් . 
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(v) සයලු ශ්භෝණ වසේතු ඉසුු  

  හරිති ශ් ්  ෙශ් ෝ 

  සව් සැප ශ්ෙ  සතුමික ව් 

ශ්ේණය ස්ො 

(අ ) ශ්ණණ ප්රකාශ්ය කර්ශ්් කවුු ්ෙ? 

(ආ) ශ්ණණ ශ්කා ශ්සහි ඇතු ් උපණාව ුණණ් ෙ? 

 

(vi) (අ ) කෘෂිකර්ණා්ත්ය හා බැඳුු  ජ කවි වර්ණ ශ්ෙක්  ිනය් . 

(ආ) ‘හා ා හීය පා ා අඬහැශ්ර් ෙැශ්්’ කවි ශ්ප  අය්ව්ශ්් කවර ජ කවි 

ණකයක  ෙ? 

 

(vii) (අ ) ‘ෙු   ැ විල්ල’ ශ්හව් ‘ජාතික ශ්ත්ාටිල්ල’  ණැති දිර්ඝ කාවය ප්තිය රච ා 

කිරීණ ඇරශ්ේශ්් කවර සේථා යකදී ෙ? 

(ආ) ගු්තිල කාවය රච ා කර  ශ්ලස ආරාධ ය කර  ල්ශ්් කවුු ් විස්ෙ? 

 

(viii) “තිශ්ය  ශ්ෙය්  විුණකලා හරි සල්ින ශ්හායා ණ්ත්ා කියුශ්කා. ශ්කෝ, ඉති් බාසේලා?” 

(අ ) ශ්ණශ්සේ ප්රකාශ් කර්ශ්් කවුු ් ෙ? 

(ආ) ‘බාසේලා’ උවණ ා කර්ශ්් ුණණ්  සඳහා ෙ? 

 

(ix) (අ ) අණාවතුර ග්ර්ථය රච ා ූ  යුණය ුණණ්  ෙ? 

(ආ) අඟුල්ණල් ෙණ ය කණ ග්ර්ථශ්ේ ී  වැනි පරි්ශ්දෙශ්යහි ඇතු ් ශ්ව් ෙ? 

 

(x) (අ ) සිංහල ස්ශ්්ශ් කාවයය්ශ්ේ සේවර්කණය යුණය ශ්ලස සැලශ්ක්ශ්් ුණණ  

යුණය්  ෙ? 

(ආ) කණ යුණශ්ේ ිනයවුු  සිංශ්්ශ් කාවය ශ්ෙක්  ිනය් . 

( ලුණු  2x10 = 20 යි ) 

 

2. පහත් ෙැ් ශ්ව  ණෙය හා පෙය පා  කියවා අසා ඇති ප්රශ්ේ වල  ශ්කටි උ්ත්ර ිනය් . 

 

(i)  ‘ඒ වි්ේ දුවශ්ේ හාවභාව ලීලා ෙැක වශ්යාධා්වාධික රූප කාලාප විකාරය්  බලව් 

නියා යයි ශ් ා සත්ා....’ 

 (අ ) ඉරි ඇඳි පෙවල අර්ථය ිනය් . 

(ආ) ශ්ණණ පා ය ඇතු ් ග්ර්ථශ්ේ  ණ සහ කහි කතුවරයාශ්ේ  ණ ිනය් . 

 

(ii)  ශ් ාශ්ය්  ත්ැ  ණ ිළිළ ණල් ිළු ු   ශ්පාුණු  ය 

 ශ්ණය්  ක  ණ සැෙැශ්හ් ශ්ෙව            ෙුණු  ය 

 සුේ  ශ්ලස තිශ්බයි ණළු ණිං හැර              ුණු  ය 

 සය්  අය ශ්කශ්රති වැඳ ුදෙ    පැෙුණු  ය 
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 (අ ) ශ්ණණ පෙයශ්ය් පැවශ්ස  සේථා ශ්ේ  ණ ුණණ් ෙ? 

(ආ) ඉරි ඇඳි පෙවල අර්ථ ශ්ව  ශ්ව ණ ිනය් . 

 

(iii)  ‘නුවණි් සයලු ෙෙදිව ත්ණ්  ශ්ෙව  ශ්කශ් ුණ්  ැති, සරිවඩ්   ස ාක් 

ුදත්ු ශ්වෝ’ 

 (අ ) ශ්ණණ ප්රකාශ්ය කර්ශ්් කවුු ් ෙ? කවශ්රුණ ිළිතබඳව ෙ? 

(ආ) ශ්ම් පා ය හා සම්බ්ධ අවසේථාව ුණණ්  ෙ? 

 

(iv)  “වහ්ශ්සේ ශ්ත්ාප ිළශ්ය කවර? ණවු කවර? යි ිළිතවිත්” 

 (අ ) ශ්ණහි සඳහ් ණව සහ ිළයාශ්ේ  ණ ිනය් . 

(ආ) ශ්ම් ප්රකාශ්ය කවුු ් විස් කා හ  කිය  ලෙ ෙ? 

 

(v)  “ය ්නි, ණුදතු ණා ශ්කශ්රහි ශ් ා බිඳැ-ිළයාටියාව යි ශ් රැ-’පීයැ” 

 (අ ) ශ්ණශ්සේ ශ් රැපීණ  ල් ව ශ් ෝ කවරහු ෙ? 

(ආ) ඔවු් පැමිශ්ක්ශ්් කවර කාරකය්  පැවසීණ  ෙ? 

( ලුණු  4x5 =20 යි ) 

 

 

3. (i) ස් ශ්ෙව් රජුශ්ේ උපකාරය් 

 (ii) ශ්ෙව්ිනය්ශ්ේ ණ හර රිංණ ය් 

ගු්තිල පඬිතුණාශ්ේ ජයග්රහකය  ශ්හේතු විය. ක්  කු කක  උොහරක ශ්ෙක බැගි් ේ වමි් 

විණස් . 

 ැත්ශ්හා් 

(i) අවශ්ය ත්්හී හාසයය හා උපහාසය ණතු කිරිණ 

(ii) උචිත් උපණා හා ශ්යදුම් භාවිත්ය් 

‘උේණශ්සේ   ම් සටුුද්හුශ්ේ වසේතුව’ රසව් වීණ  ඉවහල් විය. ක්  කු කක  උොහරක ශ්ෙක 

බැගි් ේ වමි් විණස් . 

 

( ලුණු  15 යි ) 
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4. (i) විු ්ධවාදී්ශ්ේ උපක්රණ වයර්ථ කිරීණ් 

(ii) අවශ්ය අවසේථාවල දී නිවැරදි ීරරක ණැීමණ් නිසා 

‘ණශ්හෞෂධ පඬිතුණාශ්ේ’ චරිත්ය සුවිශ්ශ්ේෂි ය. ක්  කු කක  උොහරක ශ්ෙක බැගි් ේ වමි් 
විණස් . 

  

 ැත්ශ්හා් 

 

(i) සැප සම්පති් ිළු ු  ඉපැරණි ණණක ශ්ත්ාරතුු  ඉදිරිප් කිරීණ ් 

(ii) විහාරසේථා යකි් ඉටුවිය යුතු වණී ණ ිළිතබඳව පැවසීණ ් ‘හිංස ස්ශ්්ශ්’ කතුවරයා 

ේ වා ඇති ුණසලත්ා අණය ක  හැකි ය. 

ක්  කු කක  උොහරක ශ්ෙක බැගි් ේ වමි් විණස් . 

( ලුණු  15 යි ) 

 

 

 5, 6,7 ප්රශ්ේ වින් කකක  පණක්  උ්ත්ර ිනය් . 

 

5. ‘ජාතික ශ්ත්ාටිල්ල’ පෙය ප්තිය සාර්ථක නිර්ණාකය්  බව  ප්ූ ශ්ේ කවියා ශ්යාො ශ්ණ  ඇති විවිධ 

කාවය උපක්රණ නිසා ය. උොහරක තු ් ව් ේ වමි් විසේත්ර කර් . 

( ලුණු  10 යි ) 

 

6. පා කයාශ්ේ සත් ෙයානුකම්පාශ්ව් ුදරවාලීණ  ‘බැ්ශ්්ණණ’ කතුවරයා ෙැ්  ූ  ප්රතිභාව නිර්දිෂේ  

ශ්කා ස් උොහරක තු ් ව් ේ වමි් විසේත්ර කර් . 

( ලුණු  10 යි ) 

 

7. ශිෂයශ්යුණ ශි් ෂාකාමි ශ්ලස සණාජානුණත් ව  ආකාරය ණැ වි් නිරූපකය කිරීණ  ‘අඟුල්ණල් 

ෙණ ය’ ඇසුරි් ණ් උ්සහය නිර්දිෂේ  ශ්කා ස් උොහරක තු ් ව් ේ වමි් පැහැදිින කර් . 

( ලුණු  10 යි ) 

 

 


