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සිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

 

STUDENT SEMINAR SERIES - 2017 

ශියපව්මම්ත්රණ මාාල - 2017 



අ.පඳො.ව.පවාමානයපපඳෂප-පඋඳාරපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපත්ාක්ණපාාලප-පඅධයාඳනපඅමාත්යාිංය 
   

 

 

 

 

 

01) පප(i)පසටප(x)පදක්ලාපඇතිපසයලුපමපඅනුපොටවනලටපපටිපඋත්ත්රපවඳය්තන.පකිසය්මපඅනුපොටවටප

ඔබපඋත්ත්රපපනොලිය්තප්තපන්මපඑහිපඅිංයපලියාපඉදිරිපය්තපඉරක්පඅඳි්තන. 

(i)පපප(අ)පපප„ත්පපථපපදපපධපපන‟පයනපඅක්රපලර්යපශැඳි්තපලනපනමපලිය්තන. 

 (ආ)පප“ප්රපේි‟‟පයනපලචනපයහිපවනලරපශාපලයිංජනපපල්තපරපදක්ල්තන.  
  

පපපපපප(ii)පප(අ)පපඳශත්පදැක්පලනපර්ත්ෘපාරපලායයපර්මපාරයටපශරල්තන. 

 ඔවුහුපඅඳපඇමතශ. 

පපපපපපපපපපපපප(ආ)පපඳශත්පදැක්පලනපලායයපර්ත්ෘපාරයටපශරල්තන. 

 විදයාඥය්තපවිස්තපපිටපවක්ලෂපජීවීහුපනිරීක්ණයපරනුපබති. 
 

පපපපපපප(iii)පඳශත්පදැක්පලනපලායපපදපහිපඅක්රපවිනයාවයපවපදොවනපලචනයපබැගි්තපපයදීපඇත්.පඑමපලචනපපප 

පදපඳමණක්පනිලරැදිපර්තන. 

පපපපපපපපපපපපප(අ)පපපදිපේපගිලීපපොඩටපනුපැබපා්තත්ාලපෘතිමපනලවනයපැබීපම්තපඳසුපත්ාපෂාපය. 

පපපපපපපපපපපපප(ආ)පපඅිංාරපඳක්ෂියකුපලනපපමොණරාපදඩයක්රුල්තප්තපරැපත්පයුතුපය. 
 

(iv)පපපමමපලායයපවපදොවනපන්මපනිපදොවනපරපලිය්තන. 

පපප(අ)පපපක්පජනප්රියපනියකයක්පලපසටිපඕපපත්ොපමෝපඅදපඕවනපේලියාපේපලාවයපරයි. 

පපප(ආ)පපලත්ම්තපවීහුපපුරාත්නපවාහිත්යයපඳරිශීනයපපනොරති‟යිපවිචාරපයෝපඳලවති. 

පපපපපපප(v)පපපඳශත්පදැක්පලනපාලයපණ්ඩපේපඉරිපඇඳිපඳදපලරපක්රියාපලර්යටපඅයත්පදැයිපලිය්තන. 

මූණපරලාපපනපපොවනපපටප ලැදිා 

පූනපනපඇදපදමමි්තප පබිා 
 

(vi)පපඳශත්පදැක්පලනපඅදශවනපකියැපලනපප්රවනත්ාලපපිරුු පලිය්තන. 

ප (අ)පපපඉත්ාපමපාතුරකි්තපඋදාපලනපදුර්භපඅලවනථාලක් 

 (ආ)පපදු්තපදඬුලමටපදක්ලනපලයාජපවිපරෝධය 
 

(vii)පපඑකිපනපඳදපඅනුරඳපලනපපවේපඳශත්පදැක්පලනපඳදපයුපවවනපර්තන. 

  (අ)පපපවපමණ්ඩයප    (ආ)පපඳරි්රාණපපේනය  

අධයාඳනපඅමාත්යාිංය 

ඉ-ඉපනු්මපශාපනැණවපඅධයාඳනිපලැඩවටශ්තපකය 

අ.පඳො.ව.පවාමානයපපඳෂපවිභායප-පඋඳාරපව්මම්ත්රණපමාාලප- 2017 

 
සිංශපභාාලපශාපවාහිත්යයප- II ඳ්රය 

 
සිංශපමාධයය 

 

11 පරේි ය 

 

ායප-පඳැප2 

 
 සයලුමපප්රනනලටපපියකතුරුපවඳය්තන. 

 පමමපඳ්රයපවශාපහිමිපකුු පණනප80පකි. 



අ.පඳො.ව.පවාමානයපපඳෂප-පඋඳාරපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපත්ාක්ණපාාලප-පඅධයාඳනපඅමාත්යාිංය 
   

 

(viii)පඳශත්පදැක්පලනපලායපේපඇතුෂත්පත්ේධිත්පඳදයක්පවශපෘද්තත්පඳදයක්පඋපුටාපලිය්තන. 

ඔහුපකියූපලචනයටපපත්ොටියාපසයපපනොරුවනනාපබලපපඳ්තවීපය. 
 

(ix)පපපඳශත්පපදැක්පලනපප්රාපේශිපවශපඳරිමිත්පභාාපලයලශාරය්තපවශාපපඳොදුපලයලශාරපදක්ල්තන. 

  (අ)පපපබක්ා    (ආ)පපමාරියාල 
 

(x)පපපඳශත්පදැක්පලනපඳදපවිව්තධිපරපව්තධිපවිධියපදපදක්ල්තන. 

  (අ)පපපවියවුල්   (ආ)පපමිහි්තත්ා  (කුු  2 x 10 =ප20 යි.) 

ප 

02) පඳශත්පදැක්පලනපඅ,පආ,ඉ,ඊපයනපවිවනත්රපඅතුපර්තපඑක්පපත්ෝරාපපනපලචනප250පටපපනොපඅඩුපලනපපවේ 

 රචනයක්පලිය්තන.පකපවශාපසුදුසුපමාත්ෘාලක්පදපපයොද්තන. 

 අ්තත්ර්පත්පවියපයුතුපරුු  

 පේදපවිංයාල 

 රුු පපඳෂැවනවීප්මපදීපඅනුමනයපෂපශැකිපක්රියාපපියකපලෂ 

 පයොදාප ත්ප ශැකිප මාත්ෘාලප ආදියප පියකබප මඟප පඳ්තවීමක්ප අදාෂප විවනත්රප ඇසුරි්තප බාප

්තන. 

 

 (අ)පප අපේපරපේපදිනඳත්ාපමපසදුපලනපමාර්පඅනතුරුපපබොපශෝපය.පප්මපනිවාපලටිනාපජීවිත්පපම්තපමපපේඳෂ 

  දපරටටපඅහිමිපපලයි.පමාර්පඅනතුරුපවශාපබඳානපපශේතුපවාධපශඳුනාපපනපකලාපඅලමපර 

  ැනීමටපටයුතුපකිරීමපාපේත්පලකීමකි. 

 

 (ආ)ප පඳරදිපධානයාාරයපන්මපවපඅපේපමවුබිප්මපපබොපශෝපකුඹුරුපඅදපපුර්තපවීපපොසනි.පපොවිපපුත්තුප

ත්මප උරුමපය්තප හිමිප වප කුඹුරුප ඉඩ්මප ශැරප දමාප නරලටප විංක්රමණයප පලති.ප එපවේප ල්තනටප

පබොපශෝප පශේතුප බඳාපතිපේ.ප ප්මපැනපඅලධානයපපයොමුපපොටපපොවිත්ැනප ද,ප පොවිප ජීවිත්යප දප

නාපසටුවීමපරපේපආර්ථියටපදපපලැඩපදායපය.ප 

 

 (ඉ)පප ජනපමාධයයපඉත්ාපදියුු ලටපඳත්පවීපඇතිපනමුදු,පපමරටපවමාජපඳරිශානියටපදපමාධයයපලකිලපයුතු 

  යැයිප අදශවනප ඳෂප පේ.ප ප්මප ැනප අලධානයප පයොමුප රමි්තප රපේප විංවනෘතියප වදාචාරයප ශාප

විංලර්ධනයප 

  වශාපවිදුත්පමාධයයපපම්තපමපමුද්රිත්පමාධයයපදපලකීපම්තපටයුතුපෂපයුතුපය.ප 

 

 (ඊ)  ආත්මාර්ථපය්තපබැශැරපවපවිංපේදී,පබුේධිමත්පශාපයශඳත්පආල්ඳපවහිත්පවමාජයක්පපොඩනැගීමටප

කියැවීපම්තපැපබනපබඳෑමපඉමශත්පය.පඳාඩ්මපපඳොත්ලටපමපසීමාපපනොවීපබාහිරපපඳොත්ඳත්ප

කියවීපම්තපබනපචරිත්පවිංලර්ධනයපවමාජපවිංලර්ධනයටපදපඉලශල්පපේ.ප 

 

 
 



අ.පඳො.ව.පවාමානයපපඳෂප-පඋඳාරපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපත්ාක්ණපාාලප-පඅධයාඳනපඅමාත්යාිංය 
   

03) පපඳශත්පදැක්පලනපඳාඨයපලචනප50-60පඅත්රපලනපපවේපවාරාිංපපොටපලිය්තන.ඔබපපයදපලචනපවිංයාල 

 වාරාිංයපඅපලිය්තන.ප 

  විදයාපපුනර්ජීලනපය්තපවශපාර්මිපවිේලපය්තපහිවපඋදු්මමාපපනපආසයාතිපරටලටප

ඳැමිිපබටහිරප ජාතී්තටපප්මප රටලපතිබප ඳැරිපජාතිපවිංවනෘතියපවශපවභයත්ලයත්පතියුු පපවප

ලටශාපැනීමටපක්තියක්පඇතිපපනොවීපය.පප්මපරටලපතිබපවෑමපආමක්පපදවපමපඔවු්තපබැලුපේපවාලඥප

ඇසනි.පආධයාත්මිපඅිංපය්තපඉත්ාපඉශෂටපනැගීපසටිපප්රාචීන නපශිනටාචාරපයෝපපභෞතිපඅිංපය්තපඋවවනප

පනොවපපශයි්තපමපඔවු්තපේපසනශලටපක්පවශ.පවිසලනපසයලපවේපඳරමාු පයුපේපදීපවුලපදපබුදුපදශමප

ඳලාපබටහිරපප 

කීඳප පදපනකුටප ශැපර්තනටප ඔවු්තප පබොපශෝප පදපනකුටප පඳනුපණ්ප ්මපල්ච්ඡප ධර්මයක්ප පවප ය.ප

පඳොත්ඳත්ප මගි්තප යටත්ප ජාතිය්තට,ප ත්ම්තපේප ජාතිප ආ්මලට,ාල්තටප ැරහීමටප ඔවුහුප

උැ්තවශ.පවිපේශිපබයපත්ශවුරුපකිරීමට,පත්පශැකිපවපඉත්ාපසක්නමපපියලරපකපකපරටලපලැසය්තප

පපරහිපත්මපජාතියපපියකබලපඇතිපජාතිානුරායපලැනසීමපබලපසතපඔවුහුපකපකපරටලපජාතිපවීරය්තප

පශොරප ත්ක්ඩි්තප පවප හුලාප දැක්වශ.ප ඔවු්තප ලාප බටහිරටප ආප ලැඩීමටප උ්තලා,ප මානසප ලශල්ප

භාලයක්පඑමපජනයාපතුෂපඇතිපකිරීමටපදපටයුතුපෂශ.      

           (කුු ප10) 

 

04) පපඳශත්පපේදයපකියලාපඅවාපඇතිපප්රනනලටපපියකතුරුපවඳය්තන. 
    

   ල්ඳනාාරීපවාමානයපමිනිසු්තපතුෂපශටප්තනාපප්මපශැඟී්මලටපශාත්ඳස්තපමපපලනවනපවප

වනලභාලයක්පනවීනපවිදයාපල්තපදැක්පල්තප්තපය.පපෝටිපවිංයාත්පමනුයය්තපවිනාපරමි්තපඳැලතුණප

බිහිසුු ප පරෝප නවීනප විදයාත්මප ඖධලලි්තප දැ්තප ඳරාජයප පපර්තප්තප ය.ප පේලත්ප නප

යා්රාල්තප්තප දුරප ත්රප නැතිප පපර්තප්තප ය.ප විදුලිප බපය්තප විවනමයජනප වැඳප ඳශසු්මප

මනුයය්තටපඅත්පරපපද්තප්තපය.පමිනිසු්තටපවුලමනාපවෑමපපදයක්පමපක්ණයකි්තපනිනඳාදනයපකිරීමටප

බයපඇතිපර්මා්තත්ාාරපඇතිපල්තප්තපය.පඋණපව්තනිඳාත්ය,පලසරිය,පපොරාලපආදිපබිහිසුු පලවිංත්ප

පරෝපශිනටප වමාජපය්තප අතුරුදශ්තපල්තප්තපය.ප ශ්රීපවමෘේධියක්පවහිත්ප අනාත්යටපමනුයයාපෂඟාප

පලමි්තපසටිනපබලපපබොපශෝපපදපනක්පවිනලාවපරති.පඑපශත්පප්මපවමෘේධිමත්පඅනාත්පේපවැඳපව්මඳත්ප

භුක්තිපවිඳීමටපමනුයපලර්යාපඉතිරිපපලති‟යිපාටපන්මපකිලපශැකිපද?පඳරමාු පපබෝ්මබයත්,පඊටත්පලඩාප

විනාදායප ආයුධත්ප කප කප බව්මඳ්තනප රටලප ආණ්ඩුලප පමපශවීපම්තප මප නිර්මාණයප පලමි්තප

ඳලත්ප්තපය.ප 

 (i)පප අනාත්පශ්රීපව්මඳත්තියපවිඳීමටපමනුයයාටපපනොශැකිපපලති‟යිපත්ර්පෂපශැක්පක්පපපවේපද?පප 

(ii)ප වමාජපය්තපඅතුරුද්තපවීපයනපපරෝපපදපන්මපර්තන. 

 (iii)පපකපකපවනථානපඅත්රපදුරපත්රපනැතිපලනුපේපපපවේපද? 

ප (iv)ප මිනිවාටපවැඳපඳශසු්මපැපබනපමාර්යක්පන්මපර්තන. 

(v) විදයාත්ම,පවමෘේධිමත්පයනපලචනලපඅර්ථපලිය්තන.   



අ.පඳො.ව.පවාමානයපපඳෂප-පඋඳාරපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපත්ාක්ණපාාලප-පඅධයාඳනපඅමාත්යාිංය 
   

           (කුු ප2 x 5 =ප10) 

 

05) ප වම්තපුරප„විසත්‟පපයෞලනපවමාජපේපමාසපවභාපරැවනවීමපඳසුගියපවතිපේපඳැලැත්වපපඅත්රපඑහිපප්රධානප

මාත්ෘාලපපවපැනුපණ්පප්රපේයපපුරාපඳැතිරීපයනපපඩිංගුපලවිංත්යපයි.පඑහිපදීපඳැලැතිපවාච්ඡාපල්තප

පොටවක්පඳශත්පදැක්පේ. 

  “ප්මපලනපවිටපඅපේපප්රපේපේපපරෝගී්තපසයයටපලඩාපපරෝශල්පත්පවීපතිපබනලා.” 

  “මාවයක්පඇතුෂත්ප එක්ප අපයක්පමැරුණා.ප පදපදපනක්ප පේරාප ත්පත්ප පදොවනත්රලරු්තපේපැඳවීමප

හි්තදයි.අපිපප්මටපමැදිශත්පපල්තනපඕප්ත.” 

  “අඳටපපුු ල්තපමුු පප්රපේයපපුරාපමපරමදානයක්පවිංවිධානයපර්තන” 

  “ඔේපඅපනයෝනයාධාරපවමිතිපේපඅයත්පකවි.” 

  “පඳොලීසයත්පව්මබ්තධපරප්තනපඕප්ත.ඳ්තවපල්පනායපශාමුදුරුල්තටත්පමිංපප්මපඅදශවපකිේලා. 

  අනිලාර්යපය්තපමපලඩිනලාපකීලා.” 

  “සීයටපබනිසුයිපපපවල්පපඩියිපපත්යිපපද්තනපමිංපපඳොපරෝතදුපපලනලා.” 

  “ශරිපමමපබත්පඳැේපසයයක්පමපපද්තන්ම” 

  “අඳද්රලය,පඑතුපර්තනපබෑේපපදසයකුත්පඅත්පආලරණත්පමපපාප්ත.” 

  “එනපඅයටපඋදලු,පැති,පත්ාච්චිපශැකිපත්ර්මපපේ්තනපකියමු.පඅඩුමපාප්තපඑපඋඳරණයක්ලත්.” 

  “ප්මපලැපේපප්රචාරයපර්තනපේදපවිානපය්ත්රයපඅිතත්පපද්තන්මපකිේලා.පමපේපලාශනපය්තපකප

ලැපේපර්තනපපුු ල්ත.” 

  “උපේප8.00පටපඳට්තපනිමු.පවලවප4.00පටපඉලරපරමු.” 

  “ප්රපේපේපප්රධානපපවෞයපඳරීක්තුමාපඅනිලාර්යපය්තපදලවපමපලැපේටපැඳපරනලාපකීලා.පඅපිප

එතුමාපආර්මභපඅලවනථාලටපව්මබ්තධපරපනිමු.” 

“දැ්තවී්මප ඳත්රිාලක්පනිර්මාණයපකිරීමප අපිප පල්්මපමශත්මාටප ඳලරමු.ප කපපබදාප ශරි්තන.ප ශැපමෝපමප

උදවුපර්තනපඕනෑ.” 

ඔබප „විසත්‟ප පයෞලනප වමාජපේප පල්්මප විඳුප අපේරත්නප යැයිප සත්ාප ඊටප අදාෂප දැ්තවී්මප ඳත්රිාලප

පියකපයපර්තන. 

(ප්මපවශාපලචනප100ක්පඳමණපප්රමාණලත්පය.) 

 

නැත්පශොත් 

   පයොවු්තමප වරවවිප විදයාපයහිප ලාර්ෂිප වාහිත්යප උත්වලයප බනප මවප 15ප ලැනිප දිනප

විදයාීයපප්රධානපරැවනවී්මපාාපේපදීපඳැලැත්වීමටපතීරණයපරපඇත්.පවිංවනෘතිපඅිංපරැවක්පඇතුෂත්ප

ප්මපඅනාපඅලවනථාලටපාරුපලෝපවශපවිේලත්තුපරැවක්පවශභාගිපපලති.පඔබපප්මපඋත්වලයපවිංවිධානයප

රනප „ඉඳුලර‟ප වාහිත්යප විංවදපේප පල්්මලරයාප යැයිප සත්ාප ලැඩවටශනටප අදාෂප නයායප ඳ්රයප වවනප

ර්තන. 

(ප්මපවශාපලචනප100ක්පඳමණපප්රමාණලත්පය.) 



අ.පඳො.ව.පවාමානයපපඳෂප-පඋඳාරපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපත්ාක්ණපාාලප-පඅධයාඳනපඅමාත්යාිංය 
   

 


