
 

 

 

             

      

      

     

ku$úNd. wxlh (- ………………………………………………………………………………………………. 

      

 පළමු ප්රශ්නය  හා තවත් ප්රශ්නය 04 ක් ඇතුළුව ප්රශ්නය 05 කට පිළිතුරු සප න්ය. 

01.  ඔබට නිර්දිෂනඨව ඇති දික්තල කාලග ෝල යාටය ඇුරිනන් පහත ප්රශ්නය වලට පිළිතුරු සප න්ය. 

I. ගෙෙ යාටයගේ  මු්  චකක ා හා වර්තොය නිෂනපාදක ා යම් කචන්ය.   (ල.02) 
 

II. ගෙෙ යාටය නිර්ොණ  කිරීෙට පාදක කච ත් සම්ප්රධාා  හා චග  ෛශ්ිය  යම් කචන්ය.   
      (ල.02) 

III. ඉහත  යාටයගේ හි ප්රධාාය  ටුෙ කුෙක්ද?      (ල.02) 
 

IV. යාටයගේ  සහහන් පහත වකය සහහා රරුත් සප න්ය.   (ල.02) 
 
රමිත්තිින ක් -  
රම්බචගේ  -  

     කඹුට - 
     සකිග ෝ -  

  
V. ගෙෙ යාටයගේ  දික්තලා ිසිනන්   ය ීතත ගක ටසක් ිය ා දක්වන්ය.   (ල.02)  

 
VI. ගෙෙ යාටය තුළින් යාටය කරුවා ලබාගදය පිවිසය  කුෙක්ද?   (ල.02) 

 
 
02.   
 

I. ප්රාසාගක ක කලාවක්   ක කුෙක්ද?      (ල.02) 
 

II. ප්රාසාගක ක කලා 04 ක් ිය න්ය. (යාටය කලාව හටච ගවයත්)  (ල.04) 
 

III. ප්රාසාගක ක කලා රතිනන් යාටය කලාව ගවයසන වය කකාච  කරුු  0  ක් ඇුරිනන් 
ිසසනතච කචන්ය.         (ල.06) 

 
0 .  

I. චග ාගලෝකගේ දී භාිසතා කචු  ලබය ප්රධාාය පහන් වර්  02 ක් ිය න්ය.    (ල.02) 

 

II. ගේදිකා රූප  රර්ථවත් කිරීෙට ග  දා ත හටකි  කගලෝක උපක්රෙ පිළිබහව ගකි  ිසසනතච ක් කචන්ය. 
        (ල.04)   

     
III. යාටයකදී ඉහත පහන් වර්  ගදක උපග ෝීතකච  න්යා කකාච  ිසසනතච කචන්ය. (ල.06) 
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04. 

I. පහත චට ප්රගශශ්ගේ  ප්රකියත කාන්තාවන් ිසෂග හි පවත්යා ශ්ාන්තිකර්ෙගේ හි  
  යෙ ිය න්ය.        (ල.02) 
 

II. එෙ ශ්ාන්තිකර්ෙ න්හි එය යාටයෙ  රවසනථාවන් ගදකක් යම් කචන්ය.  (ල.04) 

III. ඉහත  යාටයෙ  රවසනථාවක රන්තර් ත යාටයෙ  ලක්ෂණ පිළිබහ ිසසනතච කචන්ය.   

       (ල.06) 

 

05. 
I. සොගචෝප   න්ය පටහටදිිය කචන්ය.         (ල.02) 

II. එහි ප්රගදද ීය ද?   ගෙ යවාද?          (ල.04) 

III. කිනත කට සොගචෝප  වීෙට යළුවකු ර ක ෙය  කළ යුතු ක්රි ාොර්  ගෙ යවාද?  (ල.06) 

 

 

06. 

I. ගස කින යාටක  පටවටත්වීගම් රචමුු  02 ක් ිය න්ය.       (ල.02) 

II. ගස කින ජය යාටකගේ  කථා පුවත ගකි ග න් ිය ා දක්වන්ය.      (ල.04) 

III. එහි චග  ෛශ්ිය  පිළිබහව ගකි  හටදින්වීෙක් කචන්ය.       (ල.06) 

 

 

07. 

I. පහත දටක්ගවය කථා සටකි් ල ඔබ කටෙති රවසාය ක් කචා ග ය  මින් යාටය ගපළක් චකයා කචන්ය. 

 

ුරපුන් දමිත් හා යාලක එකෙ පන්ති ගේ  ඉග ය  න්යා මිතුචන් තිගදගයකි.දියක් ඔවුන් පාසල රවසාය වී 

නිවසට පටමිගණමින් ිනි ය රතචතුචදී කටලෑගදිනන් ිසශ්ාල ගකඳිිනිය හඬක් ඇසී ක්රෙග න් රුවගවමින්  ි....එ ට 

කන් ගදය ඔවුන් හඬ යටගුු  ගදසට ගහමින් ගහමින් කිට්ු වය ිසට එක් වචෙ ඔවුන් ගදසට ...........  

 

 යාගටයෝචිත ත රවසනථා ග  යයටීතෙ          (ල.04) 

 සගවාද,චග  ිසධාාය සහිතව පිටපත ග  යයටීතෙ         (ල.06) 

 

 

 


