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                  Royal College - Colombo 07 

  රාජකීය විද්යාලය- ක ාළඹ  07 

Grade 11–First TermTest  – June – 2021 

පළමු වාර පරීක්ෂණ - 2021 ජුනි - 11 ශ්රේණිය 
    

 

Sinhala Literature 

සිංහල සාහිත්ය රසාසාාද්ය 

Name :-  .....................................................Grade : -................            Index number:-.................... 

  

  1 ශ් ාටශ්ෙහහි 1,2 ප්රශ්ේ  වටට් 11 ශ් ාටශ්ෙහි තුන් වැනි ප්රශ්ේ යට් 111 ශ් ාටශ්ෙහි 4,5,6,7, ප්රශ්ේ   

 වලින්  ශ් ෝරාග් ප්රශ්ේ  ශ්ක  ට් ිළිතතුු  ෙපයන්  . 

                                                                            1 ශ් ාටෙ 

(1) (¡) සිට (v) කක්වා ශ් ාටෙේ කියවා ඒවා ඇසුරින් අො ඇති ප්රශ්ේ  වටට ප්රශ්ේ වටට ශ් ි  ිළිතතුු  ලියන්  .  

 

(¡)  "ශ් ාපට වරකා යක් ශ්කමි . ැමති වරයක් ඉල්වා  ග ැ " 

                   (අ ) මම්  ප්රකශයය ියය  ද්ම් කුරුන්  ිසසි්  කශට    ? 

                   (ආ)  ඉල්වශ ගත් වරය කුමක්   ?  

 
 (¡¡)   " ගිය් සුළුශ්ගයි වහා එව " 

                   (අ )   මමය කුරුන්  ිසසි්   ප්රකශය කම     ? 

                   (ආ)   සුළුමගයි යනුමව්  අමතනු දබ් ම්  කවමරක් ට     ? 

 
(¡¡¡)  "  මිනිෙේ හට ශ්ොඳුු  ගුණ ෙහ නුගුණ                           ඇ   

      නිශ්කාෙේ ශ් ශ් කු ශ්මදිය  උපකශ්න්                         ැ   
      ශ්වශ්ෙෙේ සිනිදු මුවරක බර ෙහෙේ                                   ප   
      ශ් ාශ්රාෙේ  ිතන් යුතු ශ්වයි  ටු ශ්පිතනි                    යු   
 

        (අ)   ඉරි ඇඳි ප වද අර්ථ ලිය්   . 
        (ආ)  " මවමෙෙ  සිනිදු මුවර  බර ෙටෙ  පත "ය් ම හි අර්ථය පැටැදිලි කර්   . 
 

(¡v)      " මශ්ේ පු ා ශ්ේ සුමාශ්න් මැු ණා " 

 

         (අ )   මමම ප්රකශයය කවමරකු ිසසි්  කරනු දැූවවක්   ? 
         (ආ)   ඔහු කුම  කශර්යයක නියැලී සිටිමේ   ?                                                    (ටකුණු 4×5 -20) 
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 (02)        පහ  ෙඳහන්  වි ශ්පළ කියවා දී ඇති ප්ර ාශ් උපශ්යෝී   රශ්ග  රොෙේවාකයක් ලියන්  . 

  කුමේ මම් ම උතුමර්ත් හිුන  ඟියි    උම්  

  ර්  තුන රිදී තුන ෙවෙ  මප      ඇම   

  ට  ඇති  ශ  රෙබර රැෙ   ටර      ටම්  

  මපශල් ගෙ  මුදුම  මම්  තල් ගෙ  මුදුම්     වැම් 

 

මග  එයි මිහිරි ගී ම  ද ටම     ිස   

වැ මටයි ම ශවැ හුණු ෙැඟුරණු කුනණු   ම   

නිල් පැටැයක්  ැතත් මම් වැලි මපශම ශව   පි   

උ ය   මපම්  මබශල් පිණිබිඳු පබලු    ඇ   

 

තනි බව  ැම්  එහි මකෞතුක රෙය    ඇත  

මශ පි  මගයක බව ෙදකනු පුුනදු                                      ැත  

ටැම මමශමටශතකම ඇති උණුසුම් ගතිය                             මත  

උගතිමි ියම  මිනිෙශ ෙතු ම ම ත                                    මතත  

 

මිනිටශ මවති්  මිනිටශ මව්  කර                                        රිසි්   

බැ  ඇති පුරුන ප  ම් ියසි මකම කු                                   ිසසි්   

ඒවශ කඩශ බි මග  එහි පිුනණු                                               පසි්   

පශදම බැම නු ඇත  වෙක උතුුන                                        ම සි්    

 

       (¡)     කිස මප   පශ ක වී ඇති අත් ැකීම කුමක්   ? 

 (¡¡)   කිස මපම හි ෙශර්ථකත්වය  ඉවටල් වී ඇති කශමවයෝපරම මමශ වශ  ? 

( ¡¡¡) කිස මප  කශලී  වටි ශකමිය්  යුතු නිර්මශණයක් බව අගය්   . 

(¡v)   කිස මපම හි ආකෘතිය ටශ භශෂශව ිසමේ   . 

( v)  කිසයශ  මමමතක් ම ශ වැ හුණු බව පවෙ  කුනණ කුමක්  ?               (දකුණු 5×5 -25) 
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                                                                              11ශ් ාටෙ   

•  පහ  ෙඳහන් ගකය ශ්හෝ පකය ශ් ාටෙේ ශ්කශ් න් එ  ශ් ාටෙ ට පමණක් ිළිතතුු  ෙපයන්  . 

(03)     ්   මතුන්  වට් මෙ    වට්  ෑමේ කතශමව්  තරමේ ම  දැජ්ජශ ඇතිව ම වඟ ්  මකමරහි ක  ආදය 

ටැරී, මපරළි  ට්   තැූව ම යක් ම ශමට  මදෙ ත ශ තබශ ග්  ශ මෙ  මපර ශ මටණ  ම  ම සිත් ෙත්  

මයශමු මකශ දශ රජ සිරි ටැර අුරත් නිව්  සිරි ම ශවර වශ නිෙශ ම ශපමශව වෙ  මෙ ක. යම් මෙ  මල්ම ක් 

තමශ මෙ  මල්ම ක් තමශ තරම් මකම කු්  තමශ  ෙතුුන ව ආ කද තමශමේ  ගු  කුප්පවශදශ එයි්  ගෙශදශ 

පට මකමර් , එමම්   ං වූ මකමදෙ  ෙතුුන මකම ක් ඇත් ම් ෙතර සීව ්   ැමැති උගුමර්  මරශ 

පදමවමි්  යම්මෙ  යම් මෙ  දිිස  මෙ  දිිස ම  ක් මකම ක් ුරවත් එකවර ක ව   පැ ුර්  මුත් ම ව  

මුරමේ ම ශ වඩශ එක මුර මය් ම ව  මේ  එපරි්ම ්  උප්  ජශති ිස ශ  භමවෝත්පත්තු   ැතිවීම  අ ටෙ  

ඇතිව ඇතිව යම්මෙ  දිිසමයක් තණ කැ ෑ ආදිය ය  වැ දශ හි  මගශදුුන අල්වශ ගනී   ,එමෙ ම අර්ටත් ඵද 

 මැති මගශදුුන නිෙශ ගමභීරශරණය ුනක්මුල් , ගල් පශුරලු , කඳු රැලි ,  ගල්ගුටශ, මෙශමටශ  අබ වෙ ය ශදිය  

එ ඹ, යම්මෙ  දිිසයශ මගශදුුන අල්වශ ගත් කද  වමැ මය්  හුනු මගශදුුන ම ශකශ   එපරි්ම ්  එක්ිසසි 

අ් මේෂණ වයමය්  මේවශ යි'  වශේ ිසඟප්ති වයමය්  මේවශ යි ,උප්   ම යක් ඇත් ම් ිසෂ මිශ්රයක්  

පරි්ම ්  ටැර ිස සු්   වඩශ රටත් ඵද  මැති මවශටුනු පැ ඳීමම්  ටැර ආ රශජශභිමෂ කය  

රශජයශභිමෂ කයක් දදි්  ටැර පියශ ආ මගමගුල් මකශ  ටැර ආ ිසවශ මගුද  ඵද ෙමවත් ිසවශ මඟුල් මකශ  

බුදු්  ේ තක නිව්  ර  තම්  වට් මෙ   හිමි ක  මෙ ක . 

                එක් ම්වතශමවක් රශත්රී මේමදහි ම ේරම් වෙ  බුදු්  කරශ මගශසි්  වැ  දශ ෙ වශනනි, මුඹ වට් මෙ  

මේ මල් වූ වූ  ්   මට මතුන්  වට් මෙ  රටත් වූ මෙ කැ' යි ියුර ය .ඔහු ම ශ ියය  මතක් ම බුදුහු්  ම ේමදශව 

ගිය ගමනි්  ම ෙෙර ගම්  නිමවශ රටත් වූ නියශව ිසමෙ ිසමෙශ හිඳි ශ මෙ ක් එමෙ ම  ත් මෙ ක.  ්   මට 

මතුන්  වවට් මෙ     රශත්රිය පශ්  වූ කල්හි බුදු්  කරශ මගශසි්  වැ  දශ  "ෙ වශනනි මුඹ වට් මෙ  ම ේමදශව 

වැඩි ගමම්  ම වඟ ්  ප් සියයක් මශ දබ  නියශව  වූ ඇපමයක්  ඇත්මත් මේ , මමවක් ප ්  ම වඟ ්  

තබශ ියසිවකත් මශමේ ඇල්මක්  ැති මටයි්  ඒ ඇප  ැතැයි  ැතැ'යි කී මෙ ක ." 

 (¡) මේ මේ ියයමව  ආකශරය   ්   මතුන්  වට් මෙ  ම වඟ ්  මකමරහි පැවති ආදය අත්ටැර  මශ 

 සිත් ඇතිකර ගත්මත් කුමක් ෙ ටශ  . ?                                                                   (දකුණු 05)                                  

(¡¡)  බුදුරජශණ්  වට් මෙ  මවත  ්   මතුන්  රටත් වූ පණිිසඩය  රැමග  ආමවෝ කුරුන්     ? (දකුණු 05) 

(¡¡¡) බුදුරජශණ්  වට් මෙ   ්   කුමශරයශ  වූ ඇපය  කුමක්  ?                                                     (දකුණු 05) 

(¡v)  ්   මතුන්  වට් මෙ  රටත් බව  පත් වූ ආකශරය  ැක්වීම  කතුවරයශ මයශ ශමග  ඇති උපමශ ටතරක් 

 ලියශ     ක්ව්    .                                                                                                                    (දකුණු 10) 

                                                                                                                                                (මුළු දකුණු 25) 
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                                                        ැ ශ්හා් , 

"හිෙ  මා ගති ඈ  

සිහින් ර ැඟිලි පටටවාගති 

ෙතිය ට ශ්පර ශ්ග ාවර 

විලිබරය මශ්ග රන්වන් ම ාලිය. 

කැල් තිර අෙේශ්ෙන්  

ශ්පශ් යි ඈ ඔබ යනු ශ්මාබ එනු 

පට ිළිත ශ්ග  ආභරණ ශ්පට්ටි  ශ්ග , 

ඇශ්ෙයි ශ් ාශ්පශ්   විට් 

ොටශ්යන්  ාමරයට 

 ාමරශ්යන් ොටයට 

ය  පා හඬ ,මා ශ්ව  එ ් ඈ 

උවම ාවක් කිසි්  ැතිව ක 

ශ් ාරැශ්ඳයි , පටා ශ්යයි,  

ගෑ විටවුශ් හි 

 ැ , රන්වන් ෙශ්මහි ශ්හළ  සුෙේශ්මහි  සුවඳ ය ඒ, 

ඈ බඳ සුවඳ කැශ් න්ශ්න් මට වි රක? 

ශ්පශ් යි ඈ  

ඇශ්ෙයි  

කැශ් යි  

මට ශ්ේ හැම  ැ ම..."  

(¡)   මමහි ෙ ට්  ව  ම ශලියමේ ිසලිබර බව ඉෙ මතු මකමර  අවෙ ථශ ම කක් ලියශ  ක්ව්   . (දකුණු 05) 

(¡¡)   ම ශදයශමේ සිමතහි ඈ තු  පවති  බැඳීම ෙංමක්තවත් කර  කශමවයෝක්ති ම කක් උපු ශ  ක්ව්   .

            (දකුණු 05) 

(¡¡¡)  කිසයශ මයශ ශගත් භශෂශව ෙට එහි ආකෘතිය ප ය ප් තිමේ ෙශර්ථකත්වය  මට තු වූ අයුුන  මකටිමය්  

 පැටැදිලි කර්   .                                                                                                                  (දකුණු 05) 

(¡v)  චිත්ත රූප මැවීම  ජී. බී. මෙ  ශ ශයකය්   ැක්වූ  ැක් වූ  ක්ෂතශවය මකටිමය්  පැටැදිලි කර්   . 

                                                                                                                                                              (දකුණු 10) 

                                                                                                                                                      ( මුළු ටකුණු 25)  
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                                                                        III -  ශ් ාටෙ 

 ප්රශ්ේ  අං  4 සිට 7 කක්වා ප්රශ්ේ  වලින් ශ් ෝරාග් ප්රශ්ේ  ශ්ක  ට පමණක් ිළිතතුු  ෙපයන් . (එක් 

 ිළිතතුර ට වච  150 ක් ව් තිබිය යුතු ය.) 

(4)   ිසිසධ මිනිෙ  දුර්වදතශ ටශෙයය ෙට උපටශෙය ්වනිත ව  අයුරි්  සුභශිතතය කතුවරයශ ඉදිරිපත් කර 

 ඇති ආකශරය නි සු්  ම මි්  ිසමේ   .                                                                                   (දකුණු 15) 

(5)  මවෙක් පට  මකටිකතශමේ එ  සි්ි ම ශ මදෙ ග පශ තිබීම  කතශමේ ෙශර්ථකත්වය  ඉවටල් වී 

   තිමබ  අයුුන ිසමසීම  දක් කර්   .                                                                                     (දකුණු 15) 

(6) ගැමි සිතක පවති  අවයශජ බව ිසමදරත්  කුමශරගම කිසයශමේ ආග් තුක ෙත්කශරය ප ය ප් තිය 

  ඇසුමර්  ිසමේ   .                                                                                                                  (දකුණු 15) 

(7) ජශතක කතශකුනවශ අපූුන චිත්ත රූප මැවීම  ෙමමතිය.  කුෙ ජශතකය ඇසුමර්  නි සු්  ම මි්  පැටැදිලි 

  කර්                                                                                                                                         (දකුණු 15) 


