
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

I ක ොටස 

* හිව් තැනට සුදුසු පිළිතුර තතෝරන්න. 

01. ඇවිතන  ගින්නට ............................................ දැම්භා ලතගයි. 

i. තඵොරළු   ii. ලතුර   iii. දර   iv. පිදුරු 

02. කටුව්වතේ කතේ......................................... ඵැන්දා ලාතේ, 

i.මුතු   ii. රත්තරන්  iii.තගජ්ජි   iv.භායක් 

03. අඳ අශෂ  ඳශෂ අය වභග වභගිතයන් සිටිය යුතුය. 

තභහි ඉරි ඇඳි ඳදය 

i. වභාන ඳදයකි.  ii. විරුද්ධ ඳදයකි. iii. යුග ඳදයකි.  iv. නාභ ඳදයකි. 

04. භශප්රාණ අ අරකරක් තය න නැ ප ඳදය  තතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

i. ශීඝ්රගාමී   ii. තගෞරලය   iii. අභිනන්දන  iv. ප්රාේථනා 

05. *අක් ර වින් යාවය  නිලැරදිල ලියා ඇ ප ලචනය ලන්තන්, 

i. නි්ප   ii. කභණ අාකරණ අය   iii. ඳරිඝණ අකය iv. ප්රථිපය 

*අකාරාදිය පිළිතලෂට ඳද තය න  ඇ ප  පිළිතුර තතෝරන්න. 

i. අභනාල, ඊරියතගොල්, උඳුතගොඩ, කෑගල් 

ii. අවිව්වාතේල්, යටියන්තතොට, රත්නපුර, නිවි පග    

සිංහ භාෂාල හා සාහිත්යය   1 

  

වඵරගමුල ඳෂාත් අධයාඳන තදඳාේතතම්න්තුල 
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පැය කෙ යි  
Two Hour 

Set   

A 1  



iii. කතරගභ, ගාල්, තංගල්, ඇඹිලිපිටිය    

iv. භඩකපුල, ලේනියාල, ශවක, ඵණ්ඩාරතල 

07.”හිමියණි, ඔහුට වභාල තදනු භැනවි” තභහි ඉරි ඇඳි ඳදය, 

i. විධි ක්රියාලකි.    ii. ආශීේලාද ක්රියාලකි.   

iii. මිශ්ර ක්රියාලකි..   iv. පේල ක්රියාලකි. 

08. ඳභාතලා ලැශැඳන් ලැහි ලාතේ, 

i. පේල ක්රියාලකි.   ii. මිශ්ර  ක්රියාලකි.   

iii. විධි ක්රියාලකි.   iv. ආශීේලාද ක්රියාලකි. 

09. .”*වද යන ඳදයටවභාන ඳදය යටින් ඉරක් අදින්න.” 

i. දියතනත   ii. සුරභග   iii. නිවයුරු  iv. වශවක්ර 

10. ”නින්දාල” යන ඳදයට විරුද්ධාේථය තදන ඳදය තතෝරන්න. 

i. අතගෞරල   ii. නම්බුල   iii. ප්රංවාල   iv. නිේභීත 

11. ඔහු තගට තගොඩ  වවිගව භල්ලිත් නංගිත් දුලතගන  .......................................... 

i. ආතේ ය.   ii. ආශ. iii. ආලාය.  iv. ආතලමු. 

12. හිත ඇත්නම් ඳත රකඩාද යනු. 

i. ප්රවථ්ාල පිරිෂකි.   ii. ඉඟි ලැකියකි.    

iii. රුඩියකි.    iv. ආප්තතෝඳතද්යකි. 

13. වභන් පිච්ච භල් ඉහිරුණු නිල් තණ අතකොෂ පිට්ටනියක් ලතගයි “අශව  අන්න ඵනු”  

     තභහි ඉරි ඇදි ඳදය, 

i. රඳකයකි.  ii. උඳතම්යකි.   iii. ඉඟි ලැකියකි.  iv. උඳභාලකි. 

14. එව්.භහින්ද හිමියන් රචනා කරන ද ඳදය කෘ පයක් තනොලන්තන්, 

i. රාත්රිය     ii. කේමිණි    

iii. ංකා භාතා    iv. කවි සිළුමිණ අ 

15. “තඳත්වභ” නල කතාල රචනා කරන ද්තද්, 

i. භාේටින් වික්රභසිංශ    ii. ඇව්.භහින්ද හිමි    



iii. ලීල් ගුණ අතවේකර භශතා    iv. භශගභ තවේකර  භශතා 

16. දැන්වීම් ඳත්රයක අනිලාේය ්ෂණ අයක් තනොලන්තන්, 

i. වංක්ෂිප්ත ඵල    ii. ආභන්ත්රණ අය    

iii. වර ඵල    iv. ආකේණීය ඵල 

17. ජීල දත්ත ඳත්රිකාලක ලැදගත්භ අංගය  ලන්තන්, 

i. ලිපිනය ii. ජා පය   iii. ජන ලේගය    iv. මුරකරු වභග නභ 

18. නූතන ඉන්දියානු කා ත්ෂේත්රතේ  පුතරෝගාමියා තව ශඳුන්ලන්තන්, 

i. ජලශල්ාල්තන්රු   ii. රවීන්ද්රනාත් තාතගෝේ    

iii. භශත්භා ගාන්ධි   iv. ඵේට් රන්ඩ් රවල් 

19. ගත්කරු  ගුණ අදාව අභරතවේකර සූරීන්තේ තකටි කතාලක් තනොලන්තන්. 

i. තදඳා තනොද්තදෝ    ii. රතු තරෝව භ    

iii. ජීලන සුල    iv. විල් තතර භරණ අය 

20. ද්ෂ තකටි කතා කරුලා තභ නිේභාණ අය රවලත් කරන්තන්, 

i. බාාල භගිනි.    ii. සිද්ධි භගිනි.    

iii. අලව්ථා භගිනි.   iv. චරිත භගිනි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii තකොටව 

1 ශා 2 යන ප්ර්න ඇතුළුල තලත් ප්ර්න තුනකට පිළිතුරු වඳයන්න.  

1. ඳන් ප කාභරය තුෂ ඔඵ විසින් සිදු කරන ද කණ්ඩායම් ක්රියාකාරකම් ඇසුරින් ඳශත     

    දැක්තලන ප්ර්න ලට   පිළිතුරු වඳයන්න. 
 

i. වාම්ප්රදායික තයදුම් යනු රකභක් දැයි තකටිතයන් ශඳුන්ලන්න. 

ii. වාම්ප්රදායික තයදුම් බාවිතතේ  ඇ ප ප්රතයෝජන තදකක් ලියන්න. 

iii. තභභ ක්රියාකාරකම් කිරීතම් න ගුරුතුභාතගන් තශෝ ගුරුතුමියතගන් ඔඵට ැබුණු  උඳතදව්  

     තදකක් ලියන්න. 

iv. වාම්ප්රදායික තයදුම් බාවිතයට තයොදා ගත ශැකි අලව්ථා තදකක් ලියන්න. 

v. ඔඵ ඉතගන ගත් වාම්ප්රදායික තයදුම් තදකක් ලියන්න. 

(රකණු 10) 

* ඳශත වශන් භාතෘකා අතුතරන් එකක් තතෝරා තගන ලචන 150 කට තනොලැඩි රචනාලක් ලියන්න. 

i. ආලා ආලා අවුරුදු ආලා 

ii. සුන්දර රාත්රිය 

iii. භතේ භේ බිභ ශ්රී ංකා 

iv. උත්වාශතයන් දුක ජය ගනිමු. 

v. තද්ශිත තඳොතශොවත් ඳවුක දරුතලක් උවව ්ඳාවක අධයාඳනය ඵන ඔහු ඉතගමටභට ඉතා ද්ෂය. 

ඳාවතල්  ඳලත් ලනු ැබූ නල නිඳැයුම් ප්රදේනයට  ඔහුද  වශබාගි විය. තභභ කරුණු ගැන අලධානය 

තයොමු කරමින් කතාලක් තගොඩ නගන්න. 

(රකණු 20) 

03. ඔඵ ඳරිවර නියමු බට කණ්ඩායතම් වාභාජිකයරක යැයි සිතා තඳොලිතීන් බාවිතතයන් ලන    

     ශානි  වශ විකල්ඳ ඇසුරුම් භාධය පිළිඵල ප්රජාල  දැනුලත් කිරීභට සුදුසු දැන්වීම්     

     ඳත්රිකාලක් වකව් කරන්න. 

(රකණු 10) 

04. ඳශත  දැක්තලන එක් එක් තකොටව් කියලා අවා ඇ ප ප්ර්න ලට  පිළිතුරු ලියන්න. 

i. “තම් ඇත්තටභ ඔතශේ ඵත් කෑතේ තභොනලා එක්ක ද?” තම් ප්රකාය කවුරුන් විසින්   

    කාතගන් අවන ද්දක්ද? 
 

ii. යුද්ධතේ  තේදනාල ඔහුතේ ශද ඳත්ටභ කිදා ඵැව්තවේ ය. 

තභභ තකොටව ඇතුෂත්  ඳාඩතම් නභ ලියන්න. 



එභ ඳාඩභ උපුටාගත් ඳරිලේථන කෘ පය  නම් කරන්න. 
 

 

iii.  අශතවේ තරු ලැල්   පිරිා 

තඳොතෂොතේ සුදු භල්   පිපිා 

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

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

i. තභභ ඳදයතේ  ඉ පරි ඳද තදක වම්පේණ අ කරන්න. 

ii. තභභ ඳදය ඇතුෂත් ඳදය ඳං පය රචනා කරන ද්තද් කවුරුන් විසින් ද? 

iv. (අ)  ඳතවන්අලර ගිරි නැටිතයන් ලැතටන  ක 

           විලිරකන් සුරත්ඳ ලැනි තම් රිවි         භඩ          

          තභභ ඳදය තකොටව උපුටා  ගන්නා ද වංතද් කාලය නම් කරන්න. 

  (ආ)  ඉරි ඇඳි තකොටතවේ අේථය ලියන්න. 

v. “තශට උතද් දශයයි  පශට තභයි අලුත අවුරුදු උදාල සිද්ධ තලන්තන්” 

i. තභභ ප්රකාය කරන ද්තද්කවුරුන් විසින්ද? 

ii. තභභ තකොටව උපුටා ගන්නා ද ඳාඩතම්  නභ ලියන්න. 

05. මුලින්  න  අ්ෂරය ඇතුෂත් ලන තවේ ලචන 2 ඵැගින් ලියන්න. 

අ්ෂරය 

1. බ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

2. ධ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

3. ථ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

4.  ඨ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

5.  ණ අ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

6.  ෂ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

7.  ඝ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

8.    i. ………………………….  ii. ………………………………. 

9.    i. ………………………….  ii. ………………………………. 

10. ඛ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 



06.  න ඇ ප ඳදය ඳාඨ අදාෂ ඳරිදි ලගු ගත කරන්න. 

i. ලනාන්තතේ ලන වපු භල්  පිපීයන් 

ii. “තප්රේභලන්ත දරුතලනි භා හිදිනු කන් තයොභා” 

iii. ගනු අලවර එනිරදු සිරි ඳතුල් ලැ 

iv. කැතල්  පතඵන තකොයි  තද්ලත් රව තේලා 

v. “තනොකරන් භා පුතුතන්  තම් වටනා” 

විධි ක්රියා ආශීේලාද ක්රියා 

  

 

(රකණු 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


