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 වෆකිය යුතුයි.    
   සයලු ම ප්රහනල  පිළිතුරු වඳයන්න.ශ්මම ඳත්රය වශළ කුු 40කි.  

   අිංක 1 ස  40 ශ්තක් ප්රහනල  ී  ති 1,2,3, 4 යන පිළිතුරුලලින්  නිලෆරදි ශ්ශෝ ලඩළත් 
ගෆෂශ්ඳන පිළිතුර ශ්තෝරන්න. 

 

   
   ඔබ  වෆඳශ්යන උත්තර ඳත්රශ්ේ  කක් කක් ප්රහනය වශළ ී  ති කල අතුිනන් ඔබ ශ්තෝරළගත් 

උත්තරශ්යහි අිංකය  වෆවශ්නකලය තුෂ (×)  කුණ ශ්යොදන්න. 
 

   

        
    අිංක 1 ස  3 ශ්තක් ප්රහනල කක් කක් ලළකයශ්යහි තද කු අකුිනන් මුද්රිත ශ්කො ශ්වේ 

අතථය ලඩළත් වමීඳ අතථය ශ්දන පිළිතුර ශ්තෝරන්න. 
 

    
        
 (01) නිදශවහ දිනශ්ේ  ී  ඳෆලෆත් ව ගුලන් යළනළ විංදතනය ශ්දව නරඹන්ශ්නෝ මුව අයාගෙන බළ 

සටිශ්යෝ ය. 
 

   
   1. ප්රීිශ්යන් 2. විවහමශ්යන්  
   3. විමසල්ශ්න් 4. අඳශසුශ්ලන්  
        
 (02) ශ්වෞඛ්ය ගෆ ලු නිවළ ශ්වේලකයන්ශ්ේ ඉල්ලීේ හරි හතරැස් විදිහට බළ දිය ශ්නොශෆකි බල 

නළයකශ්යෝ ඳලවි. 
 

   
   1. අිංග වේපූතණ ල 2. චතුරරළකළර ල  
   3. අිංකළර ශ්ව 4. නියමිත කළය   
        
 (03) ‘නිලශ්වේ අයිිය ශ්ොකු අයියළ  ඳෆලරීම ගෆන හිගේ කහටක් ති කර ගන්න කඳළ’ යයි 

තළත්තළ ඳෆලසුශ්ේ ය. 
 

   
   1. කුතුශයක් 2. වෆකයක්  
   3. අමනළඳයක් 4. කේඳළලක්  
        
    අිංක 4 ස  6 ශ්තක් ප්රහනල කක් කක් ලළකයශ්ේ  හිවහතෆන  ලඩළත් සුදුසු ඳදය ශ්තෝරන්න. 

        
 (04) ශ්රී ිංකළශ්ේ ශ්බෞ්ධධ අධයළඳනශ්ේ  උන්නිය පිණිව බන්ශ්ගොඩ නනන්ද මමශ්ත්රය 

හිමිඳළශ්ණෝ ................. ශ්වේලයක් කශ්ෂෝ ය . 
 

   
   1. අවමළන 2. විධිමත්  
   3. ඳිනමිත 4. අඳිනමිත  
        
 (05) ප්රිභළපූතණ ශ්ල්ඛ්කයන්ශ්ේ නිතමළණල අපූරු ඳද ………………. දෆකිය ශෆකි ය.  
   1. විලරණයක් 2. විංශ්යෝජනයක් 3. විංගණනයක් 4. මළධයයක්  
            
            

11 සිංශ භළළල ශළ වළහිතයය  

සිංශ භළළල ශළ වළහිතයය  
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 (06) ශ්ේරළශ්දණිය වරවවිය ශ්ෝකශ්ේ  විශිහ තම වරවවි …………………  බල  ඳත් කිරීම  ශ්රීමත් 
අයිලත ශ්ජනිිංේවහ මශතළ කෆඳවීශ්මන්ක යුතු කශ්ෂේ ය. 

 
   
   1. නිලළරණයක් 2. ලයළඳළරයක් 3. නිශ්ක්තනයක් 4. නිලළවයක්  
        
 (07) වම ඳදයක ම අක්ර විනයළවය නිලෆරදි ඳද ශ්ේළිය ශ්තෝරන්න.  
   1. නඛ්යළණය , අලවළධිත , කතථලය , යතළතථය  
   2. දෘහටිශ්ෝචර , වේමන්ත්රණය , සුවිද , භළණය  
   3. නිපුනතළල , වමවහථ , ලළතශික , නිහචිතළතත  
   4. නහලළදය , ඓිශළසක , කළතයයළය, දතණය  
        
 (08) අකළරළදි පිළිශ්ලෂ  නේ ශ්යී  ති ලරණය ශ්තෝරන්න.  
   1. ලළිනයශ්ඳො , ලළ්ධදුල , ශ්ේරශෆර , ශ්ේයන්ශ්ගොඩ  
   2. ගලිගමුල , ගශ්න්තෆන්න , කඩුගන්නළල , කඩලත  
   3. දියතළල , ඳෆල්මඩුල් , ඳළමිංකඩ , ඳළශ්දණිය  
   4. කටුශ්න්ිනය , කටුශ්ඳොත , කරලනෆල් , කලළන  
        
 (09)) ලතගළන්ත අක්ර ඳමණක් ති පිළිතුර කුමක්  ද ?  
   1. ක, ච ,  ,ත, ඳ 2. ඞ,ඤ,න, ණ, ම  
   3. ග, ජ, ඩ, ද ,බ 4. ග, ජ, ඩ, ද,බ  
        
 (10) මශළප්රළණ අක්ර ඳමණක් තතුෂත් ඳද ශ්ේළිය ශ්තෝරන්න.  
   1. විංචරණය , ප්රශතය , ඤළණය , විංඥළල  
   2. අඹර , ඓකයය , විළරද , ෂළමක   
   3. නිතදිහ  , වේභලය , ක ශ්රොු , ධළිනතළල  
   4. මජ්ඣිම , විරඪ , අලවහථළල , ඳිනච්ශ්ේදය  
        
 (11) මුලින් ී  ති ඳදශ්ේ  වමළනළතථ ශ්නො ශ්දන ඳදයක් තතුෂත් පිළිතුර ශ්තෝරන්න.  
   1. සිනකත - පියුමේබළ , සිනදුල, සිනව , ක්හමී  
   2. රහමිය - කිරණ , රැවහ , කෆලුේ , කෆන්  
   3. ශ්ඳොකුර - කඹ ,කෆන , බරණ , මඤහජරී  
   4. ශ්කෝඳය - තරශ , ශ්රොවහ , ශ්ක්න්ිය , උරණ  
        
 (12) මුලින් ී  ති ඳදශ්ේ  විරු්ධධළතථ ශ්දන පිළිතුර ශ්තෝරන්න  
   1. යත්නය - උත්වළශය, උනන්දුල, ප්රයත්නය , දිිනය  
   2. වවහ - වතයය, අවහලෆන්න, ව , ශිංවයළ  
   3. දුතදළන්ත - කීකරු, දළන්ත , දෆමුු  , හික්මුු  
   4. ඳ  - ලෆවහම , වමශය, ඳලිශ, මෆවහව  
        
 (13) නළම විශ්ේණයක් ශළ ක්රියළ විශ්ේණයක් ශ්නොමෆි ලළකයය ශ්තෝරන්න.  
   1. රවළයනික ශ්ඳොශ්ශොර ශ්නොමෆි නිවළ ශ්ගොවීහු කනවහවල්ශ්න් සටිි.  
   2. ක්රීඩකශ්යෝ තරගය වශළ උදවනම පිටිය  ඳෆමිණිශ්යෝ ය.  
   3. නධුනික ගළයකශ්යෝ විනිහචය මණ්ඩයශ්ගෞරලශ්යන් පිළිගත්ශ්තෝ ය.  
   4. අලිංක නිධළරීහු ජනතළලශ්ේ අලයතළ කිනනමින් ඉටු කර ශ්දි.  
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 (14) කක් ඳදයක ඳමණක් අතථය ති යුග ඳද තතුෂත් ලරණය ශ්තෝරන්න.  
   1. ගණන් හිවු , තරශ මරශ , ව්ධද බ්ධධ , නහිනශ්දහින  
   2. ති නෆි , කශළ ශ්මශළ , උවහඳශත් , කුදු මශත්  
   3. දුගී මගී , ලව විව , ලෆර ලයම , අරුම පුදුම  
   4. කලළ ශ්ඳොලළ , දුල ඳෆන , ශඬළ ශ්දොඩළ , කියුේ ශ්කරුේ  
        
 (15) මුලින් ී  ති ලයළකරණ  ප්රලතගය  අයත් ශ්නො ලන ඳදයක් වහිත පිළිතුර ශ්තෝරන්න.  
   1. ත්ධධිත නළම - සුුතර , වළමළජික , ග්රළමීය , පින්ලත්  
   2. කෘදන්ත නළම - ලියන්ශ්න් , නිතර , ගෆයූ , රැඟුේ  
   3. උඳවතග - වේප්රළේිය , අනුබ්ධධ , සුසිනත , ප්රිශ්යෝජක  
   4. නිඳළත - කේ , පිණිව , යළි , නිබ  
        
 (16) "අ"ශ්කො ශ්වහි ති ක්රියළ ප්රශ්දදල  අයත් ක්රියළ ඳද "න"ශ්කො ව වමඟ ගෆෂපූ වි  නිලෆරදි 

අනුපිළිශ්ලෂ ලන්ශ්න් , 
 

   
            අ     න  
    අවේභළලය ක්රියළ 1. විමවමින්  
    ප්රශ්යෝජය ක්රියළ 2. සුරකිනු  
    මිර ක්රියළ 3. ලයත  
    විධි ක්රියළ 4. ගයලයි  
        
   1. 3,4,1,2               2. 2,1,3,4               3. 4,2,3,1                  4. 1,3,4,2 
        
 (17) මුල් අකුශ්රහි ී තඝ ඳළපිල් , ගෆ ය වහිත තපිල් , ී තඝ තදපිල් , තපිල් පිළිශ්ලළින් 

ති පිළිතුර ශ්තෝරන්න. 
 

   
   1. දුබ , කුසීත , සකිින , මෆදිිනය  
   2. ග්රන්ථය , ශ්නෞකළල , තෘහණළල , මිහිින  
   3. රවහව , දෘහටිය , දව , වළමය  
   4. වය , කෘමියළ , නගත් , දෆශෆන    
        
 (18)  A - වහලර වන්ධිය - ලමින්  
   B - පූතලවහලර ශ්ෝඳ වන්ධිය - සශසුන  
   C - වහලරළශ්්ධ වන්ධිය - මශ්ශෝඳකළර  
   D - නගම වන්ධිය - ජනළදරය  
  ඉශත දක්ලළ ති  A , B , C , D  යුග අතුශ්රන් නිලෆරදි යුගය ලන්ශ්න්,  
   1. B  ශළ C ය. 2. A ශළ D ය. 3. B ශළ D ය. 4. A ශළ C ය.  
        
 (19) ඇමරිකාගේ ස  ගුවන් යානගයන් රැශ්ගන න කන්නත් වවද්යවු ශීත ෙබඩාවල තෆබූශ.  
        
   ඉශත ලළකයයශ්ේ  කු අකුිනන් මුද්රිත ඳද අයත් විභක්ි අනුපිළිශ්ලළින් දෆක්ශ්ලන 

පිළිතුර ශ්තෝරන්න. 
 

    
   1. ප්රථමළ , අලධි , කතතෘ , කතම 3. කතම , නධළර , වේප්රදළන , අලධි  
   2. අලධි , කරන , ප්රථමළ , නධළර 4. නධළර , කතම , කතතෘ , අලධි  
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 (20) මුලින් දක්ලළ ති ඳදල අතථ නිලෆරදි ල වශන් පිළිතුර කුමක් ද ?  
   1. ලෆරවෆර - වීර වළර , ප්රගිය - ප්රගමනය , ඳබළ - ප්රභළල , ශ්නොවිතර-  අප්රමළණ  
   2. නුනුලණ - ඥළනලන්ත , නරමුල් - නශර , චිරත්තන - නතන , උලේ- උඳශ්දවහ  
   3. ිනස - සුදුසු , ප්රළචීන - අඳරදිග , අකුවහව - ශ්ශණ්ඩුල , අනුන - අඩු  
   4. ඳෘථු - ඳටු , නේත - ෂළබළ , ලර -උතුේ , ඳටිමළ - මචතයය  
        
 (21) ඳශත වශන් ප්රකළ අතුශ්රන් ලෆරදි අදශව වහිත ලළකයය ශ්තෝරන්න.  
   1. ඍ , ර ,  අක්රල  ඳසුල මුතධජ "ණ" ශ්යශ්්ධ.  
   2. කතම කළරක ලළකයල ී  කතමය ප්රථමළ විභක්ිශ්යන් ශ්යශ්්ධ.  
   3. ඒ ඒ චිනත ලළ ම කම චිනතල සතුවිලි අනළලරණය කිරීම විඥළනධළරළ රීිය යි.  
   4. ල , ස කණ්ඨ තළලුජ අක්ර ගණය  අයත් ශ්ේ.  
        
 (22)  A. වමශරු තමන්ශ්ේ ලළසය …………………. ඳිනවරය  ලන ශළනිය ගෆන ශ්නොසති.  
   B. ශ්වෞඛ්ය උඳශ්දවහ පිළිඳදින්ශ්න් …………….. ශ්රෝග ශ්බෝවීම අලම කර ගත ශෆකි ය.  
   C. ඳිනවරය ……………. සයලු වත්ත්ලයන්  අමි වේඳතකි.  
   D. අධික ලතළල ඳෆලි ……………… රමදළනය ඳෆලෆත්වීම  ශ්නොශෆකි විය.  
        
   E. ලනළහී F. මිව G. ශ්ශයින් H. නේ  
  ඉශත A , B , C , D  ලළකයල හිවහතෆන  සුදුසු නිඳළත අනුපිළිශ්ලෂ ලන්ශ්න් ,  
   1.. G,E,H,F 2. F,H,E,G 3. E,F,G,H 4. H,G,F,E  
        
 (23) විංවහකෘත උඳශ්්ධ කළලයයක් ලන්ශ්න් ,   
   1. නළිනයළත 2. හිශ්තෝඳශ්්ධය  
   3. සිනත් මල්දම 4. සුභළෂිතය  
        
 (24) අනයළතථ වමළවය  අයත් ඳද ඳමණක් තතුෂත් පිළිතුර ශ්තෝරන්න.  
   1. වලත් , මරරුපු , ශ්බෝදර , විදුරවි  
   2. සුසිනත් , ශ්නොශ්ශො , විංරක්ණය , නිහච  
   3. ශ්ශෂදිල , රන්කේ , මුනි පුද , අශවහ දිය  
   4. මුලපියුම , දවසල් , වසුනඹර , නිලුපුල්  
        
 (25) ී  ති ලචන ශ්ගොනු අතුශ්රන් අශ්නයෝනය ලශ්යන් වමීඳ වේබන්ධතළලක් ශ්නොමෆි ඳද 

ශ්ේළිය ශ්තෝරන්න. 
 

   
   1. ඉිනශ්ේිනය , ශ්ඳොල් ඳළ , රවකි , ිේපිලි  
   2. ඳෆශ්ඳොල් , අන්නළස , තඳල් , ශ්ේර  
   3. මයිනළ , ශ්ඳොල්කිච්චළ , ශ්ල්නළ , ගිරලළ  
   4. කිතුල් , තල් , පුලක් , ශ්ඳොල්  
        
 (26) උඳමළලක් ශළ රඳකයක් ශ්නොමෆි ලරණය ශ්තෝරන්න.  
   1. විංවළශ්ත ශ්තර දකින්න බළශ්ඳොශ්රොත්තුශ්ල ඔරුශ්ලන්  
   2. මතු දලශ්වේ ශ්ේ ශ්ඳොෂශ්ේ සිනය ම නුඹ නිවළ ය.  
   3. නෆමි බෆම සුිනඳු වෆේ ලන්  
   4. කු ලළ කෆශ්ඹමින් මුදුන් වී නෆශ්ඟනලළ   
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 (27) අනියමළතථ අනුක්ත නළම ඳදයක් වහිත පිළිතුර ශ්තෝරන්න.  
   1. ලිපිකරුලන් 2. ලිපිකරුශ්ලකු  
   3. ලිපිකරුශ්ලක් 4. ලිපිකරුලළ  
        
 (28) වතල නළම ඳද ඳමණක් තතුෂත් පිළිතුර ශ්තෝරන්න .  
   1. ලළනරශ්යෝ, ඔවුන් ,විල් , ශ්ශේ 2. ඔහු ,නුඹළ ,ඕ ,ශ්තෝ  
   3. අශ්න් ! , අශ්ශෝ ! , අශළ ! , අයිශ්යෝ! 4. කෆ,ශ්ඳෂ,ගණ,පිිනව  
        
 (29) මුලින් ී  ති අදශව  ගෆෂශ්ඳන ප්රවහතළල පිරුෂ ශ්තෝරන්න.  
   අප්රවළදය කටින් ශ්නොකියළ ක්රියළශ්ලන් දෆනුේලත් කිරීම.  
        
   1. බල්න්  ශ්ලි ශ්ඳොල් දුන්නළ ලශ්ේ 2. ශ්දබශ්ර  ගල් ගෆහුලළ ලශ්ේ  
   3. ඳ ශ්නොකියළ ඳළ ශ්බදනලළ ලශ්ේ 4. උරුලළ ගිය ඳළර ලශ්ේ  
       
 (30) නිලෆරදිල ඳද ශ්බදළ ති ලළකයය ශ්තෝරන්න.   
   1. විවිධ ශ්ල්ඛ්න වේඳළදනය කර ගෆනීම  ශ්මන් ම විවිධ කරුු ශ්වොයළ ගෆනීම  ද  

විහලශ්කෝ ලෆදගත් ශ්ේ. 
 

     
   2. බහුමවලික ජීවීන්ශ්ේ ශ්සොස ශමුලන ශ්රී ිංකළශ්ේ ඳෆරණිතම යුගය ශ්ව 

ජුරළසකයුගය ශෆඳින්විය ශෆකිය. 
 

     
   3. භළළශ්ේ විභලතළ උඳශ්යෝගීකරගත් මිනිවළ ජීලශ්ෝකය ශ්මන් ම ද්රලය ශ්ෝකය ද  

ඳළනය කිරීශ්ේ ක්ිය අයිි කරශ්ගන ිශ්ේ. 
 

     
   4. ශ්ෝක ජනගශනශ්යන් ලෆින ශ්කො වක් පිිනසදු ඳළනීයජය බළ ගෆනීම  

ශ්නොශෆකි තත්ලයක   මුහුණී  තත. 
 

     
      
 (31) මළධයශ්ේී න් ලෆඩව ශන කරන ශ්කො  අපි බළ සටියළ.  
   ඉශත ලළකයය ශ්ල්ඛ්න ලයලශළරය  ශෆර ව වි  ලඩළත් නිලෆරදි ලළකයය ශ්තෝරන්න.  
   1. මළධයශ්ේී හු ලෆඩව ශන කර්ධී  අපි බළ සටිශ්යමු.  
   2. මළධයශ්ේී න් ලෆඩව ශන කර්ධී  අපි බළ සටිශ්යමු.  
   3. මළධයශ්ේී හු විසන් ලෆඩව ශන කර්ධී  අඳ බළ සටිශ්යෝ ය.  
   4. මළධයශ්ේී හු ලෆඩව ශන කර්ධී  අඳ බළ සටිශ්යමු.  
        
 (32) "විළරද" යන ඳදය  "ය" ප්රතයය කකතු කෂ වි  වශ්දන නිලෆරදි ඳදය කුමක් ද ?  
   1. විළරදය 2. විළරදය  
   3. මලළරදය 4. ශ්ලයිළරදය  
        
 (33) "උශ්ේ ශඳන්කේ විදිය  ඔතන  ලඩළ ගෆෂශ්ඳන තලත් තෆනක් න "  
   ශ්මම ප්රකළය තතුෂත් නළ යය ලන්ශ්න් ,  
   1. ගුරු තරුල 2. හුුල ශ්ේ  කතළල  
   3. වගිර 4. ත ම පිපිළ  
        
 (34) දිගළමඬුලු උඳ භළළශ්ේ "ශ්බෝල්ලු" නමින් ශඳුන්ලන්ශ්න් ,  
   1. ශ්ගෝනුන් 2. මීශරක්  
   3. ලවහසු   4. අලි  
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 (35) ඳශත වශන් කවිශ්යහි අලවළන ඳළදය ශ්තෝරන්න.  
   රන් දකෆි අරන් ශ්දන්නළ ශ්දඳව ස    
   බ  ශ්ඳොතු ශ්ඳට්ටි පුරලළ කක පි  කක    
   නශ්න් ලශ්රන් ඒ අවහලන් ශ්නෂන්න    
   …………………………………………..       ………….   
        
   1. මදු මල් පිශ්ඳනලළ ශ්ශේශ්න් ලෆ      දිග   
   2. කුරශන් ඳෆසී ශ්මොක ද නුඹ නෆි   දළ   
   3. උශ්ේ කටින් ගී සීඳද              අශන්න   
   4. තලමත් ගිරවු කනලළ ශ්ඳර        පුරු්ධද   
        
 (36) ශ්විංශ්කොට් ිං , ලතුර ම යන වළහිතය නිතමළණ ලියු ශ්ල්ඛ්කයන් පිළිශ්ලළින් දෆක්ශ්ලන 

පිළිතුර ශ්තෝරන්න. 
 

   
   1. සින ගුණසිංශ , මශගමශ්වේකර 2. ඒ.වී.සුරවීර , ඩේ.ඒ.අශ්ේසිංශ  
   3. කීති ලෆලිවර , ශ්ක්.ජයික 4. මහින්ද ප්රවළ්ධ මවහ ඉුල , තරැේල 

නන්දිමිත්ර 
 

       
 (37) බුජ බ ඳෂ කෂ සුරු නරවිරු කෆ  
    ශ්මහි ‘නර විරු කෆ’ යන්ශ්නන් අදශවහ ලන්ශ්න් ,  
        
   1. මිනිවහ වීරයන් වමුශය  2. ශ්නොශ්යක් වීරයන්  
   3. වීර රජලරුන් 4. උගත් මිනිසුන්  
        
    අිංක 38 , 39 ය ශ්ත් ී  ති ප්රහනල වයාකානාකූල ල ව වැවදාදි ලළකයය ශ්තෝරන්න. 

        
 (38)  1. ප්රවීණ ශ්ල්ඛ්කයන් වළකච්ඡළල  වශභළගි ශ්ලි.  
   2. නදි ශියයන් උත්වලය විංවිධළනය කරි'යි ගුරුලරු සතූශ.  
   3. ලතළශ්ලන් ශ්බොශ්ශෝ ප්රශ්්ධල  ශළනි සදු වශ.  
   4. සයලු නිධළරීහු අලිංකල ශ්වේලය කෂ යුතු ය.  
      
 (39)  1. විහල විදයළල ශියයන් නෆත.  
   2. ශිංවශ්යෝ ඳෆ ව කෆටුල වි  නශ්ලෝ ය.  
   3. නුඹ ශ්නොශ්ශොත් මම රැවහවීම  යන්ශ්නහි.  
   4. වභළඳිතුමළ යශඳත් මළතශ්ගෝඳශ්්ධකශ්යකු ශ්මන් ලගකීේ ඉටු කශ්ෂේ ය.  
        
 (40) ඳශත වශන් ඳළඨශ්ේ  අතථය  ලඩළත් සමීප අද්හස ශ්දන පිළිතුර ශ්තෝරන්න.  
   පුරළ විදයළ කෆම්ේ ලලින් ශ්ශළිලන කරුු ලලින් ශ්මශ්තක් අඳ නස විර ශ්තොරතුරු 

රළශියක් දෆන ගත ශෆකි ශ්ේ . 
 

    
   1. අඳ ශ්නොදන්නළ ශ්බොශ්ශෝ කරුු පුරළ විදයළ කෆම්ේ නිවළ අනළලරණය ශ්ේ.  
   2. පුරළ විදයළ කෆම්ේ මගින් ෆශ්බන නශ්ෝකය අශ්ේ ඉිශළවය ශ්ලනවහ කරන්ශ්න් ය. 
   3. ශ්මශ්තක් අප්රක ල ඳෆලි ශ්තොරතුරු ශ්ශළිකර ී ම පුරළ විදයළ කෆම්ේ ල 

අරමුණයි. 
 

     
   4. පුරළ විදයළ කෆම්ේ ලලින් ඓිශළසක මළර ශඳුනළ ගත ශෆකි ය.  
                               (කුු 1×40 =40)  
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 සැලකිය යුතුයි.    
   ප්රශ්නා සය්ලලම  ිළිතතුු  සළයතුා.   

   ශ්   ප්රශ්නා ළ්රයම ියයිතත් ලකුු  ණනා 0  කි.   

        
 (01) ( i ) සම ( x) ශ්ත්ක් ඇති සයලු   ධනු ශ්ෙොමසනවලම ශ්ෙටි උ් ත්  ලියතුා.කිසය් ධනු 

ශ්ෙොමසෙම ඔස උ් ත්  ශ්ාොලියතුශ්තු ා් එහි ධිංෙය ලියා ඉදිරිශ්යතු ඉ ක් ධඳිතුා. 
 

   
   
        
  (i) සිංහල ධක්ෂ   ාලාශ්ේ ඇතුළ්   ධශ් ෝෂ ,  හාප්රාන ධක්ෂ යක් ලියතුා.  
        
  (ii) ළහත් ාැක්ශ්වා ළාවල ධතුථ ළැහැදිලි වා ශ්සේ වාෙය ශ්ාෙක් ලියතුා.  
        
   (ධ) වන (ආ) වා  
        
  (iii)  ළහත් සඳහතු වාෙය සශ්ාොසන ය.එ  වාෙය  ියශ්ාොසන ෙ  ලියතුා.  
        
   (ධ) ධිළ ියවසම යද්දී විදුලි ළහතු ාැ්ල වී තිබිණි.  
   (ආ) ඔවුහු සය්ලලතු  ශ්ෙොවිඩ්  තුාා එතුාත් ලසා ණ් හ.  
        
  (iv) ශ් හි සඳහතු ළාවලම විු ද්්ාතුථ ළාය සැගිතු ලියතුා.  
        
   (ධ) උ් ෙෘෂනම (ආ) තිිත   
        
  (v) ළහත් සඳහතු වාෙය වල ත්ා ෙු  ධකුරිතු ුද්රිත් ළාවල විභක්ති ලියතුා.  
        
   (ධ) ධිළ ශ් වැිය ධවසනථාවල අනුවණයන් ශ්ලස ශ්ාො හැසශ් ුද.  
   (ආ) වවායවු  ශ් ෝීනතු ආරක්ෂා කරනු වස්  සැඳී සටිති.  
        
  (vi) ළහත් සඳහතු ළා විසතුධි ෙ  ලියතුා.  
        
   (ධ) ේුදල (ආ) කුු ්ලලා  
        
        

11 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  
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  (vii) ළහත් සඳහතු වාෙයශ්ේ  ඉරි ඇඳි ළා ධය්  වා ්රියා ප්රවතුණය ලියතුා.  
        
   ජායා ාණ යම ළැිතශ්න්   ඇත්ැ්හු ත්  ශ්වළඳා් ෙමයුතු ආ ්භ ෙ  තිබුණි.  
        
  (viii) ළහත් සඳහතු වාෙයශ්ේ  ඇති ස ාස ළා දෙකක් උපුමා ලියතුා.  
        
    ඳ ධඳු  ශ්ෙශ් තු ශ්ෙශ් තු ළැිතශ්න්   ත්ා ළති ධහශ්සේ ාැශ්ණතුාම විය.  
        
  (ix) ළහත් සඳහතු වාෙය ෙතු ො ෙයම හ වා ලියතුා.  
        
   (ධ) ගුු වු  සසුතු ඇණයී ම ලක් ෙළහ.  
   (ආ) විදුහ්ලළතිතු ා  ාතුණණත් ධ්යාළාය ිළිතසඳව ගුු වරියෙ ාැනු්ව්  ෙ යි.  
        
  (x) ළහත් සඳහතු ධාහසනවලම ණැළශ්ළා ත්ියළාය සැගිතු ලියතුා.  
        
   (ධ) ව ාම ශ්ළළඹුු  පුද්ණලයකු ාැවත් ාණා සටුවී   
   (ආ) කිසශ්සේ්  යමළ්  ෙළ ශ්ාොහැකි  
                        (ලකුු  2 x 10 = 20)  
        
 (02) ළහත් ාැක්ශ්වා ( ධ  , (ආ  , (ඉ  , (ඊ  යා විසනත්  ධතුශ් තු එකක් ශ්ත්ෝ ාශ්ණා වචා 25  

ෙම ශ්ාොධඩු වා ශ්සේ  චායක් ලියතුා. ව හතු තුළ ඇති ධක්ෂ ය ඔශ්ේ උ් ත්  ළ්රශ්ේ   
ලියා  චාය ලිවී  ආ ්භ ෙ තුා.  චාය සඳහා ශ්යෝණය  ාත්ෘොවක් ා ශ්යොාතුා. 

 
   
   
        
  (ධ) ධළ  ශ්ේ ජාණහාය ශීඝ්රශ්යතු වැි  වී ්  ස ඟ   ම තුළ සදු ශ්ෙශ් ා ශ්ේණව්  

සිංවතු්ාය ශ්හේතුශ්ෙොම ශ්ණා ජල විදුලිසල ඉ්ලලු  ා වාතුෂිෙව වැි  වී ඇත්.  මපු ා 
ත්ැනු ධධිශ්ේීන  ාතුණ ,  හා ළරි ානශ්ේ   වයාළෘති ආ ්භ කිම   ළ නක් ශ්ාොව ාවා 
ළව් වාශ්ණා යා ම ා ඉත්ා ඉහළ විදුලිසල ඉ්ලලු ක් ඇත්. ඉදිරිශ්ේ දී ඇතිවිය හැකි 
සලශ්ක්ති හිඟයම පුාතුජානීය සලශ්ක්ති ප්රභවයතු ප්රවතු්ාය ෙළ යුතු සව එ  
ක්ශ්ෂේ්රය හා ස්සතු්  සල්ාම තුශ්  ධාහස වී ඇත්. 

 
    
    
    
    
    
        
  (ආ) ප්රථ ශ්යතු  ෙෘෂිොතුිතෙ ක්ර ය ශ්ලස ්රියාවම ාැගුශ්ේ කිසය් බීජ ප්ර ානයක් 

වපු ා ශ්සොසා ාහ ම ධනුව ඉතු ධසනවැතුා ලසා ණැනී යි. ොලය්  ස ණ  ශ්   
ක්ර ය ධතුබුා ැසසෙම  ලක් විය.  එ ියසා ශ්සෝණ වතුණ වණා කිම   හා ධසනවැතුා ලසා 
ණැනීශ්්දී විවි් ක්ර  භාවිත් ෙළ ධත්  වණාෙු වතුශ්  ඉලක්ෙය වශ්ේ  ා වැි  
ඵලාාවක් ලසා ණැනී යි.ශ් හිදී ඇත්ැ්  සායියෙ ද්රවය හිත්ෙ  ශ්ාො ව සව ධළම 
ිළිතණතුාම සදුව ඇත්.එ  ියසා ළරිස  හිත්ොමී ශ්ණොවිත්ැාම  විත්ැතු වී  
ක්ර ානුකලව සදු විය යුතු ොලය එළ  තිශ්ේ. 

 
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        

https://pastpapers.wiki/


ශ්රේණිය 11 (සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  සසනාාහි  ළළා්  ධ්යාළා ශ්ාළාතුතුශ්්තුතුව                        Page | 3 
 

 

 

  (ඉ) ධා ස ාජශ්ේ  විවි්ාො  ණැමලුවලම  ැදි ව ිය තුු ව ධසහාශ්යතු දිවි ශ්ණවා ළ ා , 

ත්ු න, වැි හිටි,  හලු ජා ශ්ෙොේඨාස ිළිතසඳව ධසතුාම ලැශ්ේ.ශ්   ිළරිස 
ප්රශ්නාවලිතු ළලා යා  සඳහා සහ ාවා විසඳා ණැනී ම ශ්ාොහැකිව ෙලකිම  ම ශ්හෝ 
ධස න ත්් ් වයම ළ් වී   ශ්ේ ප්රණ ායම  හ්  සා්ාවකි. ශ් වැිය ධවසනථාවලදී 
ඔවුතුම ියස  ඟ ශ්ළතුවීශ් තු ඔවුතුශ්  ජීවිත් සාතුථෙ ෙළ හැකි ය.ා 
ස්සතු්ශ්යතු  සානුේිළෙ සහ සුහාශීලී වෘ් තී ය උළශ්ද්ශ්ා ශ්සේවාවක් ශ්ණොඩ 
ාැගිය යුතු ය. 

 
    
    
    
    
    

        
  (ඊ) ශ්් වා විම ා ාු ු  වසිංණත්යෙ ධිතහිරි  ත්ෙයතු ධළ ස්  සත්තු තුිතතු ළහව 

ශ්ණොසන ාැත්. ශ් හි වඩා්  සිංකීතුන ො නය වතුශ්තු ළශ්නචාද් වසිංණත් ත්් ් වයයි , 
එා් එවැිය ොල ළරිච්ශ්ේායකිතු ළසුව  මක් ුදහුනළාා  ආතුථිෙ සහ ස ාජ ය 

ණැමලු  ය. ශ් හිදී බිඳවැටුු  ියෂනළාාා ්රියාවලිතු ශ්ක්ති ්  කිම  ම් ,  ණ හැු ු   

සිංවතු්ා වයාළෘති යිත ඇ මට ම් , ධත්ළසු  වුු  ධ්යාළා ෙමයුතු ක්ර ව්  ෙ  
ණැනී ම්  ධළ ශ්යොුද විය යුතු ය. එයම ක්ර ානුකල ක්ර ව්  වැඩිළිතශ්වළක් ධවශ්ය 
ශ්ේ. 

 
    
    
    
    
    
    
                                     (ලකුු  25 යි)  
        
 (03) ළහත් ාැක්ශ්වා ළාඨය වචන 65 - 75 ධත්  වා ශ්සේ සා ාිංශ් ශ්ෙොම ලියතුා. ඔස ශ්යද වචා 

සිංඛ්යාව  සා ාිංශ්ය ධණ ලියතුා 
 

   
        
                         ශ්රී ලාිංකිෙ ධිළ වාරි ෂ්ෂනමාචා යම ධය්  ජා ශ්ෙොමසක් වතුශ්ාුද එාා සම  

 ශ්මහි ආතුථිෙ, සා ාජිෙ හා සිංසනෙෘතිෙ සිංවතු්ාය සඳහා ෙෘෂිෙතු ාතුත්ය ුද්ල ව 

ධත් ,එහි ළැවැ්   හා සැඳී ළැවතුශ්ේ  වාරි ාතුණ ළද්්තිය යි. එසැවිතු  ශ්ේ ළාලායම ළ්  
ව ළාලෙයතු ත් ාශ්  ප්ර්ාාත්  වණකී  ඉටු කිම  ම ණ්  උ් සාහශ්ේ  ප්රතිඵලයක් ශ්ලස ධා 
ළව් ාා වාරි ාතුණ ළද්්තිශ්ේ  ආ ්භය ඇති විය. ශ්් ආො යම ශ්රී ලිංොව සහලිතු 
සනවයිංශ්ළෝෂනය කිම   සඳහා වී වණාවම ධත්යවශ්ය ජල ස්ළාාායම ූලලිෙ ව වැේ  ම පු ා 

ත්ැනී  එාා ලක්  ජවු තුශ්  වැාණ්    ාජය ප්රතිළ් තියක් විය. 

 
   
   
   
   
   
   
                      ුද්ල යුණශ්ේ  සටි  ජවු  කුඩා වැේ ත්ාා ධහසන දිය ැසසනෙ  ණැනීශ් තු  ෙෘෂි 

ෙතු ාතුත්ය  ාිංවාලී ම ස ්  වහ. ක්ර ශ්යතු ශ්   ණ් ාා ාාණම ෙ නය ශ්වද්දී ජා 
සිංඛ්යාව ශ් තු  ිතියසන ධවශ්යත්ා ා වැි ශ්ව්    ජලශ්යතු උළරි  ප්රශ්යෝජා ණැනී  සඳහා 
වාරි ෙතු ාතුත්ය දියුු  කිම  ම  ජවු තු උාතුදුවී  ියසා වැේ වලම ධ ත් ව ඇළව්ල 
ත්ැනී  ා සදු විය. ෙලාවැශ්ේ සම ධනු ා්පු  ාණ ශ්ේ  ිළහිටි තිසා වැව සහ සසවක්කුල  වැව 
ශ්වත් ජලය ැසශ්ණා යාශ්් ශ්යෝ් ඇළ ශ්හව්  ජය ණඟ ශ් ශ්සේ ියතු ානය වවකි. ශ්   
ශ්යෝ් ඇළ ඉඳිකිම   ියසා විශ්ාල ජල ශ්ළෝෂෙ ප්රශ්ද්ශ්යක් ආතුථිෙ සිංවතු්ායම  ශ්යොාා 
ණැනී  ළහසු විය.ශ්් ියසා ඇලව්ල ශ්ාළස ප්රශ්ද්ශ් ජාාකීතුන විය. ශ් කී උු  ය   ධළම 
ාැශ්ාතුශ්තු ියයිං  කුසා වැේ හා වාරි ළද්්තිය ගිල ණ්  ධවසනථාවලයි. ඕාෑ   මෙම 
ොලගුන හා ශ්ද්ශ්ගුන විළතුයාස ියසා විටිතු විම සනවාභාවිෙ වයසායතුම ශ්ණොදුු  වී ම සදු 
ශ්ේ. ශ්   විළත් ෙළ ාාෙ නය ශ්ෙොම එාා  ජවු තු ධළම තිිතන ෙළ වැේ හා වාරි 

ළද්්තිශ්යතු උළරි  ඵල ප්රශ්යෝජා ලසා ණැනී ම ඇළ, ශ්ේලි ප්රතිසිංසනෙ නය කිම  ම ධාාළ 
ආයත්ා උ් සුෙ විය යුතු ය. ශ්් ියසා ළාලෙයතුශ්  වණකී  වතුශ්තු වාරි ාතුණ ළද්්තිය 
ාඩ් තුවම  සහ ැසෙ ණැනී ම හැකි සෑ  විම  වණකීශ් තු සහාය වී  ය. 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

        
                                  (ලකුු  10 යි)  
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 (04) ළහත් ාැක්ශ්වා ශ්ේාය කියවා ධසා ඇති ප්රශ්නාවලම ශ්ෙටි ිළිතතුු  සළයතුා.  
        
                   ළතුසය ළාසන ජාත්ෙ ශ්ළොත් එාා ශ් තු ධා ා ශ්ළොදු ජා ප්රසාාය දිාාණ්  ස්භාවය 

ණාය ්රතුථයකි. විවි් ශ්්ලඛ්ා ම තිතු  යමශ්්  ශ්්ලඛ්ා  ේඩලයෙ ඇළ ෙැළවීශ් තු ශ් ය 
ලියැවී ඇත්. ශ්    හා පුසනත්ෙය ්තු  ්රතුථයක් ශ් තු   සාහිත්ය ්රතුථයක් වශ්ශ්යතු ා 
සතුවොලීා ධණයකිතු යුක්ත් ය. ජාත්ෙ ශ්ළොත් ශ් ශ්සේ ඇණයී ම ලක් වී ම  ශ්සොශ්හෝ ශ්හේතු 
සා්ෙ ඇති ධත් ,ඉතු ප්ර්ාා ත්ැාක් ණතුශ්තු ශ්හේතුඵල සසඳත්ාව  කිිතතු යථාතුථ ම තිශ්යතු 
එය ලියා තිබී යි. ජාත්ෙ ෙත්ාවල ඉතිහාසය බුදුතු ළහළ වී ම ශ්ළ  ස ාජය ශ්ත්ක් ළැති  
ඇති ධත් , ාවා තුිතතු ලැශ්සා ධ් ාැකී් ොලය, ශ්ද්ශ්ය වැිය සී ාවතුශ්ණතු ශ්ත්ො ව 
වතුත් ාා ස ාජයම ළවා  ැාැවිතු ණැළශ්ළා ශ්ලස ියතු ානය වී ඇත්. ශ්සොශ්හෝ ජාත්ෙ 
ෙථාවතුම වසනතු විෂය වී ඇ් ශ්්  ිතියසන සතුත්ාා ණත් ශ්ළොදු ලක්ෂනයක් වා දුාා හා සුාා 
ණති ශ්ේ. විවි් ත් ාති ්වල පුද්ණලයතු හා ස ාජ ත්් ් වයතු, ධවසනථා හා චරිත් තුිතතු 
ජාත්ෙ ෙත්ාෙු වා ශ්හිත ෙ තුශ්තු ස ාජ ්රියාවලිශ්ේ  සදුවා සත්ය සනවභාවය ශ්හව්  
යථාතුථයයි. ිතියසන ්තු ත්ා  ාාව හිත්වාදී ාෘෂනටියකිතු සැලී  ජාත්ෙ ෙත්ාෙු වාශ්  ප්ර්ාා 
ොතුයය ව ධත්  ාවා ළරිස  වතුනාා සද්ධි හා ධවසනථා ස ණ ස්සතු් ශ්ෙොම රාවෙයා 
ශ්හෝ ළාඨෙයා හුදවම ශ්ණා ශ්ණොසන ඇත්. ා ියසා ිතියසන චි් ත් වචත්සෙ ්තු ත්ා ධතිශ්ය 
සක්ෂ  ශ්ලස විව නය කිම  ම ජාත්ෙ ෙත්ාෙු වාම හැකි වී තිශ්ේ. 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

        
   1. ජාත්ෙ ෙත්ා ශ්ළොත් ඇණයී ම ළා්ර වී ම ුද්ල ව ශ්හේතුව කු ක් ා ?  
   2. එ  ්රතුථශ්යහි ෙතුත්ෘ් වය ිළිතසඳව ශ්   ශ්ේාශ්යහි සඳහතු ො නය කු ක්ා ?  
   3. ශ්සොශ්හෝ ජාත්ෙ ෙත්ාවතුම වසනතු විෂය වී ඇ් ශ්්  ෙව  ො නයක් ා ?  
   4. ශ්ේායම ධනුව ජාත්ෙ ෙත්ාෙු වාශ්  ප්ර්ාා ොතුයය වී ඇ් ශ්්  කු ක් ා ?  
   5. ජාත්ෙ ෙත්ා වලම ඇතුළ්  වතුශ්තු ෙව  ස ාජයතුහි ශ්ත්ො තුු  ා ? (ලකුු  10 යි)  
                                       
 (05)               ධ.ශ්ළො.ස( සා ශ්ළළ  විභාණය සඳහා ශ්ළනී සම ප්රතිඵල ධශ්කක්ෂාශ්වතු සටිා ාු වතු 

සඳහා වෘ් තීය පුහුු  ළාඨ ාලා කිහිළයක් ආ ්භ කිම  ම ශ්රී ලිංො වෘ් තීය පුහුු  
ධධිොරිය ධශ්කක්ෂා ෙ යි. ශ්් සඳහා දිවයිශ්තු ධාාළ  සුදුසුේ සපු ා ඕාෑ  ාු ශ්වකුම 
සහභාීන විය හැකි ය.ත් ාම ආසතුාත්   ්යසනථාාය ා ශ්ත්ෝ ාණත් හැකි ය. පුහුු  වීශ්් 
ොලය  ාස තුාකි. සතිශ්ේ  දිාවල ශ්ළ.ව. 8:30 සම ළ.ව. 4:30 ාක්වා ළාඨ ාලා ළැවැ් ශ්ේ. 
ප්රාශ්යෝගිෙ ්රියාො ේ සඳහා වැි  ඉඩක් ශ්වතු වී ඇති  ශ්   ළාඨ ාලා ධත්  සළ ශ්ාසන්රය, 
ළරිණනෙ ධලු් වැි යාව, ධ් ේ ියතු ානය ආදී ක්ශ්ෂේ්රයතුම වැි  ඉඩක් ශ්වතුශ්ෙොම 
ඇත්.ඔස වෘ් තීය පුහුු  ධධිොරිශ්ේ  පුහුු  ළාඨ ාලා ධිංශ්ය භා  විකු් ජයවතු්ා යැයි සත්ා 
ශ්් ශ්ත්ො තුු  ඇසුශ් තු සසුතු ාැනු්ව්  කිම  ම  සුදුසු ාැතුවී ක් සෙසන ෙ තුා. ශ්් සඳහා 
වචා 100ක් ළ න ප්ර ානව්   ය. 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

    නැතදහොත්,    

                'ජයදිරිණ  'ාණ ශ්යතු  ාක් ඈතිතු ිළහිටිය ා  එහි ළවු්ල ළතුසයයක් ළ න ජීව්  
ශ්වති. ණ් වැසයතුම  හ්  ණැමලුවක් වී ඇ් ශ්්  ත්  භව ශ්සෝණ ධශ්ලවි ෙ  ණැනී ම  
ශ්සොශ්හෝ දු  ශ්ණවා ාණ යම යා ම සදුවී යි.ශ්් ියසා ොලය්  ර ය්  ියෙු ශ්තු  වැය වා 
ධත් , ඇත්ැ් ශ්සෝණ වතුණ ත්් ් වශ්යතු ා සාල වී  ශ්් ියසා සදු ශ්ේ. එවිම ාවා ධශ්කක්ෂිත් 
ිතලෙම විකුනා ණැනී  ා ණැමලුවකි. ශ්් ිළිතසඳව සලො සලා ප්රශ්ද්ශ්ශ්ේ  ඇති සුදුසු බි් 
ශ්ෙොමසක් ශ්වතු ශ්ෙොම සති ශ්ළොළක් ළව් වා ණැනී ම ධවස  ශ්ාා ශ් තු ප්රාශ්ද්ශීය සභාශ්ේ 
සභාළතිව යාම යවා  ාජොරි ලිිළය ලියතුා.ඔස එ  ණශ් හි ත්ු න සිතතිශ්යහි 
ශ්්ලේව යා යැයි සත්තුා. වචා 100 -150්  ධත්  සෑශ්හේ.                           (ලකුු  15 යි) 
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 වැකිය යුතුයි.    
   උළශ්ාවන දී ඇති ළරිදි ප්රනා ළශට  ළණක් පිළිතුරු වළයතුා.  

   1 , 2 , 3 , 4  ප්රනාල ්  5 , 6 , 7 ප්රනාලිනතු කටට ්  උ් ත්ර වළයතුා.  

   ශ්ණණ ළත්රය  ියයිතත් කුු  ණකා 80 යි.    

        
 (01) ධිංට (ⅰ)  ස  (ⅹ)  ශ්ත්් ඇති සයලු ධනුශ්ටො වනල  ශ්ටටි උ් ත්ර ිනයතුා.කිසය් 

ධනුශ්ටො වට  ඔස උ් ත්ර ශ්ාොිනයතුශ්තු ා් කහි ධිංටය ිනයා ඉදිරිශ්යතු ඉර් ධඳිතුා. 
 

   
        
  (ⅰ) "ණශ්ේ ධත්ිත  තිබුක ඔ්ශ්ටොණ ඒ ාඩුල ශ්ලනුශ්ලතු වියා් ටෂා"  

        
   (ධ  ශ්ණණ ප්රටාය ටශ්ෂේ ටලශ්රකු ා ?  
   (ආ  ශ්ණණ ප්රටාය ඇතුෂ්  ටතතිය කුණ් ා ?  
        
  (ⅱ) "ශ්වේාාල ණණා  වැරසී ශ්ණා කා ළරිද්ශ්ාතු වි්ාා ටරල"  

        
   (ධ  ශ්ණණ ප්රටාය උුට ා ණ්  ුල්  ටතතිය ිනයතුා.  
   (ආ  ශ්ණය රලකය ටෂ ධය ටවුරුතු ා ?  
        
  (ⅲ) වශ්ත්ොවන ටරා වීකා ාා ඇසුණ    

   ශ්ාොශ්ණොවන සටිා පි් සර ණක ශ්ණොදුර    
   ………………………………………… ………….   
   වාැවන වලතු ශ්ාොටෂැයි ව ශ්ාොවතු    
        
   (ධ  ශ්ණහි තුතුලා ශ්ේළිය ව්ුටතමක ටරතුා.  
   (ආ  ශ්ණහි 'පි් සර ණක' යනු ටවුරුතු ා ?  
        
  (ⅳ) (ධ  ' ජාතිට ශ්ත්ොටි්  ශ්ශල්  ාරු ාැෂවි් ' ළාය ළතුතිය රනාා කිීමණ 

ඇරඹිශ්ේ කිා් ණශ්් දී ා ? 
 

     
   (ආ  ' ාෑශ්්  ටර ණැ  සඹ වාවතුා ' ළාය ළතුතිය ඇතුෂ්  ටතතිය් ිනයතුා.  
      
      
      
      

11 සිංශ භාාල ශා වාහිත්යය  

සිංශ භාාල ශා වාහිත්යය  
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  (ⅴ) (ධ  ණශානාතමය කදිරිවීර වරච්නතුද්ර රනාා ටෂ ාලටත්ාලට ාණ ිනයතුා.  

   (ආ  ‘බිය ශ්ාොලතු ධයියණ්ඩි’ ටාලය විං්රශශ්ේ රනටයා ා් ටරතුා.  
        
  (ⅵ) (ධ  ධණාලතුර රනාා ව යුණය ිනයතුා.  

   (ආ  වද්්තමණර් ාාලිනය ිනයා ඇ් ශ්්  කිා් ටතතිය් ඇසුශ්රතු ා ?  
        
  (ⅶ) "ඇශැ ල්  ශ්ාොශ්ළශ්ාා වතුතු  ුටළුලතු ා ශ්ණච්නර ශ්ොකු ිතියවන ඇඟට  ශාිය 

ටරතුා " 
 

    
      
   (ධ  ශ්ණණ ප්රටාය ටා විසතු ටරා ද්ා් ා ?  
   (ආ  ශ්ණහි රනටයා ිනයූ ුල්  ණ ශ්ටටි ටත්ා විං්රශය කුණ් ා ?  
        
  (ⅷ) (ධ  ශිංව වතුශ්ද්ශ්ේ ටතුලරයාශ්ේ ාණ ිනයතුා.  

   (ආ  වැළිහිණි වතුශ්ද්ය ිනවීශ්් ධරුලක වශ්ේ කිා් ටරුක් ා ?  
        
  (ⅸ) (ධ  දියණතුති ණාය ශ්ටටිටත්ාල සිංශය  ාැඟුශ්ේ ටවුරුතු විසතු ා?  

   (ආ  ණිංණාශ්ේ විංගීත්ය ළැදි ශ්ළශ්ෂේ රනටයා ආභාවය ැබූ විශ්ද්ශීය ටවියා 

ටලශ්රකු ා ? 
 

     
        
  (ⅹ) ශ්ණණ ව්භාලය ටතති ා් ටරතුා.  

      
   (ධ  ලයාටරක ාවනත්රය  ධාාෂල ිනයැවුු  ටතතිය -  
   (ආ  ඡතුාතු ාවනත්රය  ධාාෂල ිනයැවුු  ටතතිය -  
        
                      (කුු  2 x 10 = 20 යි   
        
 (02) ළශත් ාැ්ශ්ලා ණාය ශා ළාය ළා  කියලා ධවා ඇති ප්රනාල  ශ්ටටි උ් ත්ර ිනයතුා.  
        
  (ⅰ) ශි් ළය  උපචාර ශ්ටො ැ ාැළි ටේලා ාශා පිළි පපරළා ණවුපියතු ා් ' යි ධ විය  

ලාාා ත්ැා  ධවුදු ණඟිතු ළශලැ සටිශ්ය...... 
 

    
        
   (ධ  ශ්ණශ්වේ සත ත්ැාැ් ත්ා ණවුපියතු ාැකීණ  සාාා් වශ්ේ ශ්ටශ්වේා ?  
   (ආ  ධිංකිත් ළාල ධරු්  ිනයතුා.  
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  (ⅱ) ධයි රාලක වුල්  ාලත්ා රිසතු කා   

   ධයි රා ාශවන දිින දුනු ශ්ටෝ  සළ්  ශ්ණා   
   ටයි ටාලශ්හි ාැටැ ශ්වසළුතු රැට සටිා   
   ලයි යාටරතු ණ්  තුරු ණා ලා  හිසා   
        
   (ධ  ශ්ණණ ළායශ්යතු ාැ්ශ්ලතුශ්තු කිා් වනාාාය් පිළිසවල ා ?  
   (ආ  ශ්ණහි ධලවාා ශ්ේළිශ්ේ ධතමාය ිනයතුා.  
        
  (ⅲ) "රජ ාරුලතු ශ්ාශ්ාාාශ්ේ ළණ්ඩිත් ශ්ාශ්ාා ක් ත්ැාට  කද්ා , ඉතු ක් ශ්ටශ්ා් 

ලැතුා වු ා් ලැඳී ළ්ශ්ේ රජශ  ළරාජය ලතුශ්තුය...." 
 

    
        
   (ධ  ශ්ණය කිා් උළක්රණය් ශ්ව ශැඳිතුවී ා ?  
   (ආ  ශ්ණහි ාැ්ශ්ලා රජ ාරුලතු ශ්ාශ්ාාා ශා ළණ්ඩිත් ශ්ාශ්ාාාශ්ේ  ා් ිනයතුා.  
        
  (ⅳ) කුණරිය් ශ්ේ ණාශ්ණ ණවු 

උ් ත්ීමත්ර ජතුණ ද්දී 
උරුණ ව යව ඉසුර ා 
ණ  ා හිිත ශ්ේ ලිංණ රාජයය  
ප්රස ාරලර ළරුටශ්රතු 

 

    
    
    
    
   (ධ  ශ්ණහි 'ණාශ්ේ' යනු ටාශ්ේ ා ?  
   (ආ  ත්ණා  ලිංණ රාජයය හිිත ශ්ේ යැයි ශ්ණොහු ළලවතුශ්තු කිා් ශ්ශේතුල් ියවා ා ? 
        
  (ⅴ) "ුල ස  ණ ඈ ත්ණා වතු ශ්ටො ව ියතමභීත් ල වීරල්  ල ඉටු ටෂා ය.ශ්් භයිංටර 

කයතුරුවන සය්  ශ්ණලා ධලවතු ටෂ යුතු වශ්ේ ය." 
 

    
        
   (ධ  " ඈ " යනු ටලශ්රකු ා ?  
   (ආ  ඈ ියතමභීත් ල වීරල්  ල ඉටු ටෂ ශ්ද්ල්  ශ්ාට් ිනයතුා.  
                   (කුු  4 x 5 = 20)  
 (03) ණශ්ශෞ් ළණ්ඩිත්යතුශ්ේ,  
   (ⅰ) දරාතමශීභාලය ශා    

   (ⅱ) උළාය ශ්ටෞයය    

  ශ්ශේතුශ්ලතු ශ්ේශ්ද්ශ රාජයය වතුරු ආක්රණකලිනතු ආර්ා විය.ක් ටරුකට  උාාශරක 
පෙක බැගින් ා්ලිතතු ඒ සල ළැශැදිින ටරතුා. 

 
   
        
    නැතපහොත් ,    
        
  ධල  ප්රශ්ද්ශ්ේ ළැලති,   
   (ⅰ) වශ්රීට සල් ,    

   (ⅱ) ළාරිවරිට සුතුාර් ලය් ,    

  ශ්ශේතුශ්ලතු ටෑරණ ශ්ලශ්ශර ලැනුණ ඉත්ා රවල්  ියතමණාකය් ශ්ව ඉදිරිළ්  ශ්ේ.ක් 
ටරුකට  උාාශරක පෙක බැගින් ශ්ණා විණවතුා. 
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 (04) සැද්ශ්ද්ණණ ාලටත්ාශ්ේ,  
   (ⅰ) ධලවනාා ශා සද්ධි ියරූළකය්   

   (ⅱ) විංලාා්   

  ුටිංචි ණැණිටාශ්ේ නරිත්ය පිළිසව ල ළා ට සත් ායානුට්ළාශ්ලතු ුටරලයි.ියතමදින  ශ්ටො සතු 

ක් ටරුකට  උාාශරක පෙක බැගින් ා්ලිතතු විණවතුා. 
 

   
        
    නැතපහොත් ,    
        
   (ⅰ) ධතීත් ශ්රී විභූතිය ඔවනශ්වේ   

   (ⅱ) වණතද්ධිණ්  ධාාණත් ධශ්ේ්ා ාැ් වීණ   

  ටතුලරයා ණ්  උ් වාශය ‘ාෑශ්්  ටරණැ  සඹ වාවතුා ’ ළාය ළතුතිශ්යතු ධූරරුල  

ියරූළකය ශ්ේ.ක් ටරුකට  උාාශරක පෙක බැගින් ශ්ණා විණවතුා. 
 

   
        
                         (කුු  15 යි   
        
    5 , 6 , 7 ප්රනාලිනතු එකකට ළණක් පිළිතුරු වළයතුා.  

        
 (05) ‘සුදුසු ටාලයාිංටාර ශ්යොාා ණියිතතු ත්ණ ියතමණාකය රවල්  කිීමණ  ජා ටවියා තුෂ ව 

ධූරරු ශැකියාල ' ශාාා හීය ළාාා ධඬශැශ්රතු ාැශ්තු ' ළාය ළතුතිශ්යතු ළැශැදිින ශ්ේ.’ 
උාාශරක තුනක් ා්ලිතතු ශ්ණය විණසීණට ශ්යශ්ාතුා. 

 
   
   
        
                            (කුු  10 යි   
        
 (06) ‘ධලවනාා ියරූළකශ්යහි ා ධණාලතුර ටතුලරයා ාැ්ව ප්රතිභාල ශ්ශේතුශ්ලතු ධූරරු සක 

ටත්ාල් ියතමණාකය විය.’උාාශරක තුනක්වත් ා්ලිතතු ධාාෂ ටත්ා ලවනතුල ඇසුශ්රතු 
විණවතුා. 

 
   
   
        
                          (කුු  10 යි    
        
 (07) ‘ශ්ද්ාභිණානී ළාය ළතුතිය් ශ්ව ' ුලිය සරිළා සඹිිතතුශ්තු ' ධණය කිීමශ්්දී ටතුලරයාශ්ේ 

ප්රතිභාල ණාාල ප්රට  ශ්ේ.’උාාශරක තුනක්වත් ා්ලිතතු ශ්ණණ ටරුක ත්ශවුරු ටරතුා. 
 

   
   
        
                          (කුු  10 යි    
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             ඵනනාහිය ඳශා්  ධධයාඳන ශ්දඳාතමතශ්්තුතු  
                      තම ධාන ඇගයීභ - 2021  
                       සිංවර බාා වා ාහිතයඹ  
      
 11 ශ්රේණිඹ                                                පිළිතුරු ඳත්රඹ  
        
                    Ⅰඳත්රඹ    

        
        
        

  ප්රලනන ධිංයඹ පිළිතුය  ප්රලනන ධිංයඹ පිළිතුය  

  1 2  21 4  

  2 1  22 2  

  3 3  23 2  

  4 4  24 1  

  5 2  25 3  

  6 3  26 4  

  7 2  27 2  

  8 4  28 2  

  9 2  29 3  

  10 4  30 1  

  11 3  31 2  

  12 3  32 3  

  13 2  33 4  

  14 1  34 2  

  15 2  35 2  

  16 1  36 4  

  17 3  37 1  

  18 4  38 2  

  19 2  39 4  

  20 1  40 1  
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                     ඵනනාහිය ඳශා්  ධධයාඳන ශ්දඳාතමතශ්්තුතු  
                         තම ධාන ඇගයීභ - 2021  
                           සිංවර බාා වා ාහිතයඹ  
        
 11 ශ්රේණිඹ                                                පිළිතුරු ඳත්රඹ  
        
                    Ⅱඳත්රඹ    

        
 (01) (ⅰ) ඛ , ඡ , ඨ , ථ , ප    

        
  (ⅱ) (ධ) ණ - තුාරඹ ඹන ධතමථඹ තිබිඹ යුතුඹ.  

   (ආ) න - නාතුතයඹ ඹන ධතමථඹ තිබිඹ යුතුයි.  
    (ායයඹතුහි උ්තත ආඛයාත ඳද ්ඵතුධඹ වැැදි ව ය ඹ යුතුයි   
        
  (ⅲ) (ධ) ධඳ වැට ඹද්දී ය දුලි ඳවතු දැල් වී තිබුණි.  

   (ආ) ඔවුහු සඹල්ශ්රෝ භ ශ්යොය ඩ් භතමදන එතුනත රඵා ග් ව.  
        
  (ⅳ) (ධ) වැයෘනට (ආ) ධලු / ආශ්රෝය / එළිඹ  

        
  (ⅴ) (ධ) යතමභ ය බ්තතිඹ (ආ) ්ප්රදාන ය බ්තතිඹ  

        
  (ⅵ) (ධ) යතු + මුර (ආ) කුරුලු + ආ  

        
  (ⅶ) (ධ) ඳැමිශ්ණ් භ - යාරාතමථශ්ේ ධ්බාය ්රිඹා / ධ්බාය ්රිඹා  

   (ආ) ආය්බ යය - පතම ්රිඹා  
        
  (ⅷ) භ ධඳුය , තායඳති      

        
  (ⅸ) (ධ) ගුරුරුතු ය සතු සසුහු ඇගයීභට ර්ත යයන රදව /රැබව / රද්ශ්දෝඹ.  

   (ආ) ය දුවල්ඳතිතුභා ය සතු භාතමගගත ධධයාඳනඹ පිළිඵ ගුරුයකඹ්ත දැු්්  
ශ්යශ්යයි / යයු රඵයි. 

 
     
        
  (ⅹ) (ධ) පුනරු් ථාඳනඹ (ආ) ධනභිබනීඹ  

        
 (02) යචනා : රකුණු ය ග්රවඹ    
        
  ාය් බාඹ , භාතෘයා ද ඇතුළු  - රකුණු 08  
  ිංය ධානඹ ,  වැතමභාණා් භයබාඹ වා  නවීඹ් ඹ - රකුණු  12  
  ශිල්පීඹ ද්තතා වා ශ්ේද ශ්ඵදා ලිවීභ - රකුණු 05  
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 (03) ායාිංලඹ : රකුණු ය ග්රවඹ    
        
  ධතුතතමගතඹ - රකුණු 06 යි.  
  චන ප්රභාණඹ - රකුණු 02 යි.  
  ශිල්පීඹ ද්තතා - රකුණු 02 යි.  
  මුළු රකුණු ප්රභාණඹ - රකුණු 10 යි.  
        
  ධතුතතමගත ය ඹ යුතු ප්රධාන ධදවන :    
        
        
     ධතීත ඳාරයඹතුශ්ේ මලිය යාජය ප්රතිඳ් තිඹ වශ්ේ යෘි  යතමභාතුතශ්ේ 

ජීනාලිඹ ඵඳු ව ායක භාතමග ඳද්ධතිඹ ල්තතිභ්  කිරීභ යි. 
 

     
     එභගිතු යට වලිතු නඹිංශ්ඳෝි ත ය ඹ.  

     නාගරීයයණඹ වැා භාජ ධලයතා ැිවශ්ද්දී ැ්  රට ධභතය  ඇශ 
භාතමග තැනීභ ද සදුය ඹ. 

 

     
     ශ්් වැා ශ්දඳ ජනාකීතමණ වී එභ ප්රශ්ද්ලර ආතමිකය ිංතමධනඹ්ත ද 

ඇතිවුණි. 
 

     
     නබාය ය යනර දී ැ්  වා ඇශල් ආය්තා යය ගැනීභ ධඳ යශ යුතු 

ප්රධාන යාතමඹයි. 
 

     
     ඒ වා ජර යශභනායයණඹ කිරීභට ධඳ උ් සුය ය ඹ යුතු ධතය ශ්භහි දී 

ඳාරයඹතුශ්ේ ගකීභ තුශ්තු ායක ඳද්ධතිඹ නඩ් තු කිරීභ වා දිය ඵරා 
ගැනීභයි. 

 

     
     
        
 (04) ධශ්ඵෝධඹ     
        
  1. ශ්වේතුපර ඵතා යකිමිතු ඹථාතමථ රීතිශ්ඹතු එඹ ලිඹා තිබීභ.  
  2. ශ්ල්ඛය භණ්ඩරඹයශ්ේ ඇඳ යැඳ වීශ්භතු ශ්භඹ ලිඹැවී ඇති ඵ.  
  3. මිවැන තුතානගත ශ්ඳොදු ර්තණඹ්ත න දුදන වා සුදන ගති  
  4. මිවැන ධතමභතා භාන හිතාදී දෘනටිඹකිතු ඵැලීභ.  
  5. බුදුතු ඳවශ වීභට ශ්ඳය භාජඹ  
        
      (රකුණු 2 x 5  = 10යි   
        
 (05) ප්රාශ්ඹෝගිය ශ්ල්ඛන : දැතුවීභ ව යාජයායක ලිපිඹ    
        
  ආයෘතිඹ - රකුණු 04 යි.  
  ධතුතතමගතඹ - රකුණු 08 යි.  
  ශිල්පීඹ ද්තතා - රකුණු 03 යි  
  මුළු රකුණු ප්රභාණඹ - රකුණු 15යි.  
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             ඵනනාහිය ඳශා්  ධධයාඳන ශ්දඳාතමතශ්්තුතු  
                    තම ධාන ඇගයීභ - 2021  
                        සිංවර බාා වා ාහිතයඹ  
        
 11 ශ්රේණිඹ                                             පිළිතුරු ඳත්රඹ  
        
                  Ⅲඳත්රඹ    

        
 (01) (ⅰ) (ධ) භවල්රා / සීඹා / භවලු සීඹා    

   (ආ) ඵැද්ශ්ද්ගභ    
        
  (ⅱ) (ධ) ඳතුසඹ ඳනන ජාතය ශ්ඳොත   

   (ආ) එ්ත සඹඹ්ත යජ දරුතු  
        
  (ⅲ) (ධ) ශ්භශ්න රුය තු තභ භැවු්  ඔඵවට   

   (ආ) ශ්භොනරු / භයුයශ්ඹෝ / සකි   
        
  (ⅳ) (ධ) ඳල්ශ්ල්ගභ ශ්යෝරාන ගශ්් දී     

   (ආ) ප්රබුද්ධ / ශ්නොඳශ ීතත     
        
  (ⅴ) (ධ) භශගිඹ ඇ් ශ්තෝ / භශවුතුශ්ේ ධවුරුදු දා / ය රාසවැඹයශ්ේ ශ්ප්රේභඹ / ශ්වට 

එච්චය යළුය නෑ 
 

     
   (ආ) ය් න ශ්රී ය ශ්ිසිංව භවතා     
        
  (ⅵ) (ධ) ශ්ඳොශ්ශොතුනරු යුගඹ     

   (ආ) ධ්භඳදට්ඨ යථා    
        
  (ⅶ) (ධ) ධ්භා    

   (ආ) පුුරු් ඳ් තිඹ ව ත්  ශ්යටියතා  
        
  (ⅷ) (ධ) වීදාගභ මභත්රී හිමි     

   (ආ) උරකුඩඹ ශ්ද්ය ඹට පු්  රුන්ත රඵා ශ්දන ශ්ර යැරණිශ්ේ ය භීණ 
ශ්දය ඹතුට ආයාධනා කිරීභ. 

 
     
        
  (ⅸ) (ධ) ශ්්ත.ජී.යරුණාතිරය භවතා     

   (ආ) යය තුද්ර නා්  තාශ්ගෝතම / තාශ්ගෝතම     
        
  (ⅹ) (ධ) සද්  ඟයා     

   (ආ) එළු ැන රකුණ     
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 (02) (ⅰ) (ධ) ගුරු පජා ඳ් ා , දිවුර යඳා , නා ශ්ගන ,ඇඳු් භාරු යය   

   (ආ) පජා - ් යායඹ / ඇඳු් භාරු යය   
        
  (ⅱ) (ධ) ශ්ඵළුතු ය සතු දිය සටින යයියාර න් මුයශ්ඳොශ්ත  

   (ආ) භල් ගසතු ගවන ව නඹට උිවතු වා පිඹාය යයතුන.  
        
  (ⅲ) (ධ) ධතමභ යුද්ධඹ    

   (ආ) ශ්් ශ්ද්ව යජු - චූරනී බ්රවනභද් ත යජු    
    භශ්වෞධ ඳණ්ිවතඹතු  - ශ්්තට්ට ඵමුණා  
        
  (ⅳ) (ධ) සිංවඵාහුශ්ේ    

   (ආ) තභ භ යජ කුභයකඹ්ත වීභ/ප්රඵර යජ ඳයපුශ්යතු ඳැත එන වැා  
        
  (ⅴ) (ධ) භැටිල්ඩා ශ්රොයිල්      

   (ආ) ශ්ේය යා ධනයය දභා වැශ්ේ ැඩ තවැභ යය ගැනීභ / වැ ශ්නන යය 
කුඩා යාභයඹය ාඹට ඳැමිණීභ / සඹලු ශ්ේදී් යටයුතු /ඵඩු මිරදී ගැනී් / 
දුප්ඳ්  ගැවැවැඹය ගැවැණිඹය ශ්භතු ඇඳු් ඳැශඳු් කිරීභ.(ඳාඩභට ්ඵතුධ 
ශ්න්  පිළිතුරු ද වැැය ව ශ්ේ රයතුන  

 
     
     
     
        
 (03) (ⅰ)   ඇතුළු ුය හුතු  වළිඳුතු පිට්  යයා ......  

     ධද ඳණ්ිවතඹතු වතුශ්ේට කි යුතු කිස්ත ධමි......  

     ඹශ්භ්ත ඊ දණ්ඩය  ඵැද ය ද වී ඳත්ත.......  

     ශ්ඵෝධි ් ් ඹතු වතුශ්ේ ය සතු ඒ ඒ යිජුරුතු මීඳශ්ඹහි සටුන රද 
පුරුශ්ඹෝ ද 

 

     
     තඳනවීතු  රඵා හිභාරශ්ඹතු ශ්ගතුවු භැටි වා ඇඹුර බිජු  

        
  (ⅱ)   පිතු් වැ ශ්තපි වැභ තුශ්යො ටරා ගතුශ්න ශ්්  දැයි .....  

     ශ්ද්ඹතුවතු ශ්්තට්ටඹා භැණියකිතු ඤනචා යයු...  

     ඳණ්ිවතශ්ඹවැ ශ්තොඳට සුදුසු ඳඬුය්ත ශ්ොඹතුශ්න් ....  

     ....ශ්ඵෝතාණතු වතුශ්ේ  ඵැණ නැඟි වඬ සඹලු  චතුයශ්ගතු ......  

    (ශ්් වා භාන ධදවන ඇති පිළිතුරු ද වැැදි ව ශ්ේ රයතුන.   
        
    නැතහ ොත් ,    
        
  (ⅰ)   ඳැශ්යි වැඵ සුැල් ශ්ය්  ්  ධට  

     වැඵද ඳැසී ඳර රමශ්දන මිහියමඹ  

     ාය පරඹ ධම දම යම ද ල්පිට  

     භව්  තුරු මියුරු පර ශ්ගන නැමි ධතුඹ.  
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  (ⅱ) කුළිතු කුශ ට සහිර' ම ැශ්වන යදුරුඹ    

    වමු්  ශ්ශ්වය ට ය සතුරු භල් තුඹ    
   ුදුරු ැ සහිරැ ' ලීඹ ගඟුරැ  ලීඹ    
   ඳන'ද පිපී  තුශ්තමඹ වැයතුශ්තමඹ .....    
        
 (04) (ⅰ)   ශ්වේතු ායඹට ශ්වේතුර....... ඈ ැඩ යශාඹ .  

     යෑ වැකි ශ්යොශ තමග ධර තමග ........ඈ නඹට ගිඹාඹ .  

     ඵහුයතාරට යතු දී ඳැඹ ගණතු සට වැතුදෑට කුඹුරුපිටිඹ ශ්දට ැටී ඇති.. 

     ජනාකීතමණ භවය ග් භැ වතු බිඹඳ්  සල් ශ්දනය ශ්භතු  

     ාභානය ධතුදභට ශ්ලෝයඹ ප්රයාල කිරීභට  

     යඳුර්ත , ්  ශ්නො ශ්වශා ඈ ඵරා සටිඹා ඳභණි .  

        
     ශ්රඩට ශ්ේ්  ශ්යොච්චය තිබුණ් (ශ්ද යාශ වා පුිංචි භැණියා    

     උම ගභට ඳරඹතු ශභඹා (භවලු සීඹා වා පුිංචි භැණියා    

     ශ්භොයද්ද එඹාශ්ේ නභ ශ්යොශ්වද ගභ                පුිංචි භැණියා වා හියඳල්රා  
නෑ ධයිඹා තඹ්ත ්  නෑධපි ශ්ඵොශ්වෝභ... 

 

      

        
  (ⅱ)   දව්ත ැ්  ඵැඳි ශ්ඹෝධ මිවැන යැර    

     ණඹ නැති බිඹ නැති වැවල් යුගඹය  

     ශ්දදවන ඳතුසඹ ය්ත තිනශ්ේ    

     ශ්වට ඉ වන න ශ්රෝයඹ දැය දැය    

        
 (05) උඳභා - එ්ත උන දාට උ්ත දණ්ශ්ඩ් ඳැණි ශ්ේභා   
  එළිභඹ - ඕනෑභ ඳදයඹ්ත    
  ය යකත - භාත්රා 17 කිතු යු්    
  ධුප්රාඹ - නහින ශ්දහින / යුද ඇති දා නැති යග   
        
 (06)   බතමග වා ශ්යොශ්ොල් යජු ිංාදශ්ේ ශ්ඹශ්දන ධනථා  

     වාඳාශ්භෝත ඇදුරු වා ශ්සු දරුශ්ෝ ධතය යතාඵව ධනථා  

     වාඳාශ්භෝත වා ධහිිංය ිංාදශ්ේ ශ්ඹශ්දන ධනථා  

    ධඟුල්භල් ශ්ොරු වා බුදුතු වතුශ්ේ වමුන ධනථා  

    ධඟුල්භල් දභනඹ න ධනථා  

    බුදුතු වා ශ්යොශ්ොල් යජු වමු න ධනථා  

    බුදුතු වතුශ්ේ වා ධිංගුලිභාර ශ්තරුතු ිංාදශ්ේ ශ්ඹශ්දන ධනථා  

        
 (07)   වැදව භව මුහුද්ත ශ්්    ජාතිඹ යතු ය භන්ත ශ්්   

    ජාතිය යණ ශ්දයණ භශ්්    ඉටු ශ්යොට යශ යුතු යුතුය්  

    තභතු රැබ  වය  ශ්ඳශ්ශ්්     

       
  (ඉවත උදාවයණ ධදාශ ශ්ර ශ්ඹොදා ගවැමිතු පිළිතුරු ලිවීභ ධශ්ප්්ති ත ඹ.   
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