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නම:- .........................................................................................................   

පාසල:- .............................................................................. 
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 i.කතොරණ   ii.ම්ලල ක   iii.අයිලල  iv.කාලපන්දම් ගැ 
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       කමම කැ්තිරම/ ඉරට්ටිල කටනු ලබන්කන්, 

 i.8 වක කගොඩ ැරඹල.     ii.10 වක කගොඩ ැරඹල.   

 iii.11 වක කගොඩ ැරඹල.    iv. 12 වක කගොඩ ැරඹල.  

(03).කයාතක ක්රිලාකාරකම් රීරීම ළින්න් වයාධ්කල වක  රරීලාවක් කකොවන්කන්, 

 i.ැමබරතාව රැක ගරනීමට කකො රරී වීම.     

 ii.කාලකත්වලට ගරු රීරීම.  

 iii.තයාකානුකූල චින්තකල.   

iv. නියාමාණශිලී චින්තකල. 

(04).ගරමි කරටුම් අතරින් “අටමගක්ල කවි” භාවිතා කකකරන්කන්  

 i.පන් කරටුකම්දීල.      ii.තාලම් කරටුකම්දීල.  

 iii.කමෝ්ලගැ් කරටුකම්දීල.    iv. කුළු කරටුකම්දීල.  

(05).අද ැ් ප්රකාශ රීරීකමන් කතොරව ැම්ප්රදාලන්ට අලත් පද කකොටැ් කයාතකල රීරීම දක්කට ලරකබන්කන්, 

 i.ගරමි කරටුම් ළින්නි.     ii.ගරමි කාටක චරිත මඟිනි.   

 iii.වන්කම් ළින්නි.    iv. කාටයමල අවැ්ාා මඟිනි. 

(06).රජකේ පාැ්ල වක කැෞන්දයාල විෂල අනිවායාලල වුකේ,  

i.1934 දීල.   ii.1943 දීල.   iii.1972 දීල.  iv.1974 දීල. 

 

(07).කදකවෝල කගොඩ බරසීම, අඹ විදමක, මරා ඉපරද්දවීම ලක කාටයමල අවැ්ාා දක්කට ලරකබන්කන්, 
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 i.කකොක ොඹාකංකාරීකේ දී ල.     ii.කදකවෝල මඩු ශාන්තිකේ දී ල.   

 iii.රටලකුකම් දී ල.     iv. ැන්නි ලකුකම් දී ල.  

(08). ‘කට කදොඩවන්කන් ගිල ගිල තරක කපරකලන්කන්’ කමම කවි පදකලන් රීලකවක චරිතල වන්කන්, 

 i.ජැලාකේ චරිතල.     ii.ගුරු ාමිකේ චරිතල.   

 iii.පරලාකේ චරිතල.    iv. අණකබරකරුකේ චරිතල. 

(09).ප්රැ්ාාරකරණල ලනුකවන්  ුනන්වන්කන්, 

 i.ප්රාකලෝගික කකොටැ් භාවිතා වක අක්ෂර යාලා දරක්වීමයි.    

 ii.විලම්භ, මධ්ය, දතත, ලක ්රිවිධ් ලල භාවිතා වක අරුරු යාලා දරක්වීමයි.   

 iii.ලඝු, ගුරු, ප්ලුත මාත්රා කවන් කර දරක්වීමයි.     

iv. තාල ැංඥා මඟින් තිත වාදකල වක අරුරු දරක්වීමයි. 

(10).අද්භූත රැල ජනිත වීම ැඳ ා මු්ලවක ැ්ාායිභාවල වන්කන්, 

 i. ාැල.      ii.විශ්මල.       iii.ශම.  iv. උත්ැ .  

(11).කළුවා තම නියාමාණල ැායාාක කර ගරනීම ැඳ ා බාහරින් ලබා ගත්  කද්, 

 i.ආංගික අභිකල කේ.     ii.ැාත්වික අභිකල කේ.   

 iii.වාචික අභිකල කේ.    iv. ආ ායාල අභිකල කේ.  

 (12).මුද්රා කාටය කලාකේ ආරම්භලට ක ේළි වු ‘ශාප් කමෝචන්’ මුද්රා කාටය නියාමාණල කරක ලද්කද්, 

 i.උදල ශංකයා ල.      ii.රවීන්ද්රකාත් තාකගෝයා ල.   

 iii.රුක්මණි කද්වී අරුන්කේ්ල ල.   iv. චිත්රැ්ක ඩලැ් ල.  

(13). අකාඝාතාත්මක ලක්ෂණ වයාන් රුත් ්රිවිධ් රත්කල කකකරහ භක්ති ර්යාවකව ගාලකා කකකරක ගාලකා  

          විකශේෂලරී. 

i.ආශියාවාද ගාලකා ල.     ii.කමැ්කාර ගාලකා ල.   

 iii.ිලරැ පාද ගාලකා ල.    iv. කඩළිරා කවි ගාලකා ල. 

(14). ඉන්ද්ර දිැාවට ඉුල්ල විමාකකට අීපපති වන්කන්...................... කමම කවිකලන් රීලකවන්කන්, 

 i.කුජ ග්ර ලා පියාබඳවල.         ii.හරු ග්ර ලා පියාබඳවල.   

 iii.බුධ් ග්ර ලා පියාබඳවල.     iv. ගුරු ග්ර ලා පියාබඳවල. 
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(15). කදේනුවර උර්්ලවන් කද්වාලකේ හන්දු බායාකාවන්කේ කයාතකලක් පින්බඳ කතොරළිරු දක්වා ඇති කද්ශාටක 

වායාතාකරු කම්, 

 i.ඉබන් බතූතා .     ii.ැ්පි්ල බයාජන්.   

 iii.කරොබට් කකොක්ැ්.    iv. පාහලන් භික්ෂුන් ව න්කැේ 

(16).කාකලී කයාතක ැම්ප්රදාල වයාතමාක තත්වලට ැකැ් කරක ලද්කද්, 

 i. උදල ශංකයා විිලනි.     ii.රවීන්ද්රකාත් තාකගෝයා විිලනි.   

 iii.මීකාක්ෂි සුන්දරම් පි්ලක්ලයි විිලනි.  iv. ම ා කවි ව්ලලකතෝල කාරාලන් කමකන් විිලනි.  

(17). අසුර ලක්කම, කපොත්කකේ ලක්කම, අන්තයාගත ශාන්ති කයාමල වන්කන්, 

 i.කදකවෝලමඩු ශාන්ති කයාමල.    ii.කකොක ොඹාකංකාරී ශාන්ති කයාමල.  

 iii.ප න් මඩු ශාන්ති කයාමල.   iv. රටලකුම ශාන්ති කයාමල.  

(18).රන් රීරීයා, ගිනික ොරා,  පකා, කැේපායාකා ලක මුද්රා කාටය නිශ්පාදකල කරක ලද්කද්, 

 i.ආචාර්ය මිරුන්ඩා ක ේමලතා ම ත්මිල.   ii.චන්ද්ර ක්ලඛා ම ත්මිල.   

 iii.ආචාර්ය විරරා චිකත්රැ්ක ම ත්මිල.  iv. එැ්.පණිභාරත ම තා. 

(19). බුදුන්, කදවිලන්, රජවරුන්  ා රදල ප්රභූන් ආදීන්කේ ගුණ වයාණකා කරක ගාලකා විකශේෂලක් වන්කන්, 

 i. ටන් කවි.   ii.ප්රශැ්ී කවි.   iii.චාමර කවි.  iv. ැවරන් කවි.  

(20). කතෝඩාලම්, ර්රාපට් ලක කයාතක අංග අලත් වන්කන්, 

 i.භාරත කයාතකලට ල.     ii.ැබරගමු කයාතකලට ල.   

 iii.කාකයා කයාතකලට ල.    iv. මනිර්යා කයාතකලට ල.  

 ප්රශ්න  21 සිට 25 දක්වා පහත වගුව ඇසුරින් පිළිතුරු සපයන්න 

කප්යාල A කකොටැ  B කකොටැ C කකොටැ  
1 කප්යාල කතොරන් ලාගල. අැ්කල කරටීම වා ්ල කරටීම 
2 කප්යාල අක්ලාල කවන් රීරීම. මගු්ල කබර වාදකල මි්ලල කප් රීරීම 
3 කප්යාල ඌරා ලක්කම. පත්තිනි කරටීම  ත්පද/  ත් පද කපළපායා 
4 කප්යාල අයිලල ලරදීම. අතයා කබර වාදකල කප් ිලටුවීම 
 

(21). උඩරට, ප තරට, ැබරගමු, ැම්ප්රදාල ්රිත්වකේ දක්කට ලරකබක කයාතක අංගල ඇළිලත් වන්කන්, 

 i. 1 කප්යාකේ C කකොටැ.     ii. 3 කප්යාකේ C කකොටැ.  

 iii.1 කප්යාකේ  B කකොටැ.    iv. 3 කප්යාකේ  A කකොටැ. 

(22). ප තරට ැම්ප්රදාකේ ගාලකල ප්රධ්ාක තරකක් හමි කයාතක අංගලක් කලැ ැඳ න් කල  රරී කයාතක අංගල 

ඇළිලත්  වන්කන්, 

 i.1 කප්යාකේ  A කකොටැ.     ii. 2 කප්යාකේ C කකොටැ.  

 iii.3 කප්යාකේ  B කකොටැ.    iv. 1 කප්යාකේ  B කකොටැ. 
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(23). ැම්ප්රදාලන් ළිකකහම එකම අරමුණරීන් පවත්වක කපොදු චාරිත්රල ඇළිලත් වන්කන්, 

 i. 4කප්යාකේ  A කකොටැ.     ii. 4 කප්යාකේ B කකොටැ.  

 iii.4 කප්යාකේ  C කකොටැ.    iv. 2 කප්යාකේ  A කකොටැ. 

(24). කදබැ්  ා ැංවාද ැමඟ  ාැය රැල ඉදිරිපත් කරක කාටයමල අවැ්ාාව ඇළිලත් වන්කන්, 

 i. 1කප්යාකේ  C කකොටැ.     ii. 4 කප්යාකේ A කකොටැ.  

 iii.3 කප්යාකේ  C කකොටැ.    iv. 3 කප්යාකේ  A කකොටැ. 

(25). ැෑම ශාන්ති කයාමලකටම කපොදු වාදක අවැ්ාාවක්, 

 i. 4 කප්යාකේ  B කකොටැ.     ii. 2 කප්යාකේ B කකොටැ.  

 iii.3 කප්යාකේ  C කකොටැ.    iv. 1 කප්යාකේ  A කකොටැ. 

  A   B              C               D 

       

                    

 

 

(26). B රූපකේ දරක්කවක චරිතල රඟදක්වක රඟමඩල .................................. කලැ  රදින්විල  රක. 

 i.කමත.    ii. තාකාලම්කපොළ.    iii.කරයාල.  ivරඟමඩල. 

(27).කලන්චිකා චරිතල ැමඟ බරඳී ඇති අකකක් චරිතල දරක්කවන්කන් .................................... කලනි. 

 i. A රූපකලනි.      ii. B රූපකලනි.  

 iii.C රූපකලනි.     iv. A ැ  C රූපකලනි.  

(28). කල දමලන්ති  ංැ කද්නුවකේ චරිතලට පණ කපොවක ලද්කද්, 

 i. විරරා චිත්රකැේක ම ත්මිලයි.     

 ii. මිරුන්ඩා ක ේමලතා ම ත්මිලයි.  

 iii. චන්ද්රා ක්ලඛා ම ත්මිලයි.     

iv. අංජයාකා චිත්රකැේක ම ත්මිලයි. 

(29). මන්ද මාකිලක දරුවන්කේ කයාතක කුැලතා ඔප් කංවා, එම දරුවන් ැමාජගත රීරීකම් ම ගු කමක වර  

         රීරීකම් කගෞරවල හමිවන්කන්, 

i. විරරා චිත්රකැේක ම ත්මිලටයි.     

 ii. මිරුන්ඩා ක ේමලතා ම ත්මිලටයි.  

 iii.චන්ද්රා ක්ලඛා ම ත්මිලටයි.     

iv. අංජයාකා චිත්රකැේක ම ත්මිලටයි. 

(30). කමෝ්ලගැ් කරටුම නියාමාණල කරක ලද්කද්,  
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 i. එැ්.පණිභාරත ම තා.     ii. විරරා චිත්රකැේක ම ත්මිලයි. 

 iii.කක්.එැ්.ප්රකාන්දු ම තා   iv. මිරුන්ඩා ක ේමලතා ම ත්මිලයි. 

  

II ක ොටස - උඩරට නර්තනය සම්ප්රදාය   

 

(31). ද  වක කගොඩ ැරඹකේ ැරඹ කාමල වන්කන්, 

 i. පරනීකම් ැරඹල.   ii. බඹර ැරඹල.   iii.චන්ද්රිකා ැරඹල iv.ඇල ැරඹල. 

(32). ිලං රාජ වන්කමට අලත් කබර පදල වන්කන්, 

i. කදොං කදොංිරං ිරං ගිරගත.    ii. කදොං ිරංත ගත කදොංත.   

 iii.කදොකදොංත තකුකදොං.   iv.කදෝං ිරං ිරං තකට කදොංතක. 

(33). කදොං ිරංත ගත කදොංත වට්ටමට අලත් තාල රූපල. 

 i. මාත්රා 2 2 2 සුළුතනි තිත.    ii. මාත්රා 3 2 4 කදතිකත් තාල රූපල.   

 iii. මාත්රා 2 2 4 කදතිකත් තාල රූපල.   iv. මාත්රා 2 2 3 කදතිකත් තාල රූපල. 

 

 

 

 

 

 

 

(34). ඉ ත රූපකේ A අක්ෂරකලන් දරක්කවන්කන් උඩරට කවැ් ඇුනම් කට්ටලකේ, 

 i. කකයිකමත්ත.    ii. අවු්ල  රරල.   

 iii. කපොත්කපොට.     iv.  ඟල. 

(35). B අක්ෂරකලන් දරක්කවන්කන් කවැ් ඇුනම් කට්ටලකේ, 

 i. ශිඛා බන්දකල.     ii. කකත්ති මාලල.   

 iii. කකයි කමත්ත.    iv. පාහන් පත. 

(36). කුදාංත ගත කදොං වට්ටම කයාතකල කරනු ලබන්කන්, 

 i. මාත්රා 2 2 2 2 3 ළින්තිතටල.   ii. මාත්රා 2 2 3 2 4 ළින්තිතටල.   

 iii. මාත්රා 3 2 3 2 4 ළින්තිතටල.   iv. මාත්රා 2 2 2 2 4 ළින්තිතටල. 

 

(37). උඩරට වන්කම් වු කේ ඇළිලත් කකොටැ් ගණක, 

i. 5 රී.    ii. 4 රී.    iii. 6 රී.    iv. 7 රී. 

A 

B 
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(38). ‘තාංිරංතත් තත් - ිරංතත් ිරං තත් තත්’ කමම පද කකොටැ , 

 i. කුදගත ගත කදොං වට්ටකම් පළමු අඩේවට අලත් කේ.     

 ii. කුදාංත ගත කදොංත වට්ටකම් කදවරනි අඩේවට අලත් කේ.   

 iii. කදොංිරංත ගත කදොංත වට්ටකම් පළමු අඩේවට අලත් කේ.     

iv. කදොංිරංත ගත කදොංත වට්ටකම් කදවරනි අඩේවට අලත් කේ. 

(39). මුැ්ලඩි වන්කකම් ‘වක පරත්ත බිල පත්ව ැලකම්’ ලක කවිපදකේ මාත්රා 323 තාලලට කරක කකොටැ වන්කන්, 

 i. හරුත් අවර ගිරත් පරමිණ...    ii. දුටත් ලකකක විටත් දුවක...   

 iii. කලත් වැක තරනින් දුවක...    iv. ගමකක් ලක විලැක්... 

(40). ඇැ් පණිභාරත, නිත්තකවල ගුණලා ලක කයාතක ශි්ලපීන් ප්රවීකත්වල දරක්වුකේ, 

 i. ප තරට කයාතක ැම්ප්රදාලටල.    ii. ැබරගමු කයාතක ැම්ප්රදාලටල.   

 iii. උඩරට කයාතක ැම්ප්රදාලටල.    iv. විකද්ශිල කයාතක ැම්ප්රදාලටල. 

 

 

II ක ොටස  - පහතරට නර්තනය සම්ප්රදාය   

(31). ගුහත ගදිරිරීට ගුඳ ගුඳ ගුම් දිත් තා -  

         ගහති ගදිරිරීට ගත ගත ගත් දිත් තා -  

 i. කමවක ඉලංගම් ැරඹල.    ii. ද වරනි ඉලංගම් ැරඹල.   

 iii. එකකොකලොැ් වක ඉලංගම් ැරඹල.   iv. කදොකලොැ්වරනි ඉලංගම් ැරඹල. 

(32). අනුරාග දණ්ඩ තාලල ිලංදු වන්කමට අලත් කබරපදල වන්කන්, 

 i. කදොංතම් ගත ගදිතම් ගත ගුගුදම් ගත ගදිතම්.    

 ii. ගඳ ගතිගත ගුද ගුද ගදිගත.   

 iii. තක දීත් තක කදොං කදොං දීම් තක කදොං     

 iv. දිත්තම් දිතකු කදොම් කදොම් තා. 

(33). ‘ගුද ගති ගත’ වට්ටමට අලත් තාල රූපල  

 i. මාත්රා 2 2 3 (සුළු මරදුම්) කදතිතටල.   ii. මාත්රා 2 2 4 (සුළු ම ) කදතිතටල.   

 iii. මාත්රා 3 2 3( මරදුම්) තනිතිතටල.   iv. මාත්රා 2 2 2 (සුළු) තති තිතටල. 
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(34). ඉ ත රූපකේ A අක්ෂරකලන් දරක්කවන්කන් ප තරට කත්ලකම් ඇුනම් කට්ටලකේ, 

 i. කරපටිල.   ii.  රට්ටල.   iii. ජටාව.   iv. කත්ලකච්චිල. 

(35). ඉ ත රූපකේ B අක්ෂරකලන් දරක්කවන්කන් කත්ලකම් ඇුනම් කට්ටලකේ, 

i.  ැ්තකඩල.   ii. ඉක  රඩල.   iii. කත්ලකච්චිල.   iv.පිජාම කයාැම 

(36). ශුද්ධ් තාලල ිලංදු වන්කම කයාතකල කරනු ලබන්කන්, 

 i. මාත්රා 3 2 3 24 තාල රූපලටල.   ii. මාත්රා 2 2 3 2 4 තාල රූපලටල.   

 iii. මාත්රා 2 2 2 2 4 තාල රූපලටල.. iv. මාත්රා 2 2 2 2 3 තාල රූපලටල. 

(37). ප තරට ිලංදු වන්කම් වල වු ල අනුපින්කවයාන් කකොටැ්, 

i. 5 රී.   ii. 6 රී.   iii. 4 රී.   iv. 7 රී. 

(38). ගුංදත් ගුහතිගදිරිරීට ගත ගත // ගහති ගතම් තත් දිත් තත් දිගතං කදොං කමම පදල,  

 i. ගුඳ ගතිගත වට්ටකම් පළමු පදල කේ.    

 ii. ගුඳ ගතිගත වට්ටකම් අන්තාඩිල කේ.   

 iii. ගුඳ ගතිගත වට්ටකම් කදවරනි පදල කේ.     

 iv. ගුඳ ගතිගත වට්ටකම් කදවරනි ඉරට්ටිල කේ. 

(39). ප තරට ශුද්ධ් තාලල ිලංදු වන්කකම් පළමු කවි පදල වන්කන්, 

i. ිලරිලක පවර කදේ නුවකරහ කවකැැවකා.   

 ii. ිලරි පිරි ගිරි මුදුකත සුරර්ර කලිලකා   

 iii. ිලරි ැඳ වකරති ිලරිකත ැමගිව කවකැකා     

 iv. සුරිුනනි අැනුම රීලක බැ් බරති කපමිකා. 

(40). කක්.එැ්.ප්රකාන්දු, ැේරිැ් ිල්ලවා ලක කයාතක ශි්ලපීන් ප්රවීණත්වලක් දරක්වුකේ, 

 i. උඩරට කයාතක ැම්ප්රදාලටල.    

 ii. ැබරගමු කයාතක ැම්ප්රදාලටල.  

 iii. ප තරට කයාතක ැම්ප්රදාලටල.     

 iv. විකද්ශිල කයාතක ැම්ප්රදාලටල. 

 

A 

B 
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 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර    zonal Education Office – Kalutara  வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துறை  කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර    

 

පළමු ප්රශ්කල ඇළිළුව ප්රශ්කල 5කට පින්ළිරු ැපලන්ක. 

(1) 

1).කකෝට්කට් රුගකේදී රචකා කරක ලද මු්ලම ප්රශැ්ති කාවය කලැ ැරලකකන්කන් ............................................... 

     ........................ ල. 

2).කදොංතකු// කදොංිරං ගත් තත් ිරංතරිරීට/ දිත්තම් දිතකු කදොං කදොං තා ලක කබරපදල මාත්රා .................................... 

     ......................................................  තාල රූපලට අලත් කේ. 

3). වරඳිලකුන්  ා කමකලයි ලකුන් ර්ද ලබන්කන් ....................................................................... ශාන්ති  

     කයාමකේදීල. 

4). කදකකත් අන්ධ් බ්රා ්මණලකුට කපනීම ලබා කදනු කලැ උර්්ලවන් කදවිලන්ට ර්කජෝප ාර පිණිැ  ..................... 

      .............................................   රචකා කල බවට මතලක් පවී. 

5). තාකාලම්කපොළ පිටුපිලන් කළුවන්ට මුවා වී රඟමඩලට පරමිණීම ැඳ ා කගොරකා අළි බුරු්ලල අළි වයාන්    

      ....................................................................................නියාමාණල කර ඇත. 

6). බයා ශාන්ති කයාමකලහ බයා ඇුනරා එක් අතකට ර්වක් ම්ල රීනිත්තක් ක ෝ පන්දමක් ද අකකක් අතට  

     .......................................................................................  ද භාවිතා කරයි.  

7). කබෞද්ධ්ාගමික උත්ැව අවැ්ාාවන්හ සුවිිල විවරණ, ැත්ැති ආදි බුදුගුණ ගාලකා කකකරක  .............................. 

      ........................................................................ කයාතකල පත්තිනි කදවිලන්  ා ැම්බන්ධ් කේ. 

8). කැෞන්දයාල අධ්යලක ආලතකල ැ්වාීපක විශ්වවිදයාලලක් බවට පත් වුකේ  ................................................  

     වයාෂල  ළිලදීල. 

9). කාකයා කයාතකකලහ ප්රධ්ාක ගාලකලා .......................................................... වක අතර අනු ගාලකලා       

      ............................................................................. කලැ  රඳින්කේ. 

10). ‘ නික වකරේ කකෝලලකන්’ .... ලක ගීතල  ........................................................... කාටයකේ ඇළිලත් වක  

       අතර  විදුර කාටකකේ ‘කමම ගිම් ාක ශ්රිෂ්ම වු කාක්ල’... ගීතල රචකා කල රචකලා .....................................    

         ..................................ල. 

 

 

(2) 

i. කදොංිරංත ගත කදොංත/ ුදද ගතිගත වට්ටකම් පදල ප්රැ්ාාර කරන්ක.      (ලකුණු 04) 

ii. කඩු/ කමෝ්ල ගැ් කයාතකලට අදාල කවිලක් ප්රැ්ාාර කරන්ක.     (ලකුණු 04) 

iii.  කුදංතගත කදොං/ ුදද ගතිගත වට්ටමට අලත් අඩේවක් ප්රැ්ාාර කරන්ක.    (ලකුණු 04) 

(3). 

මධ්ය වාර පරීක්ෂණල - 2018 

 කයාතකල  II කකොටැ 11 කරේණිල කාලල පරල 02 යි 

 

කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර 
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i. ශ්රී ලංකාකේ කයාතක කලාව පින්බඳ කතොරළිරු වංශකාා කදකක් ඇසුරින් ැාධ්ක යාලන්ක.  (ලකුණු 04) 

ii. කයාතක කලාවට රාජය අනුග්ර ල ලරී  ඇති අරුරු නිදසුන් කදකක් කගක විැ්තර කරන්ක.  (ලකුණු 04) 

iii. ආගමික අවශයතා ැඳ ා කයාතකල කලොදා ගරනීම පින්බඳ කතොරළිරු විකද්ීකකයින්කේ වායාතා කදකක් කගක  

     විැ්තර කරන්ක.          (ලකුණු 04) 

 

(4). 

i. වන්කම් පින්බඳ කතොරළිරු ඇළිළත්ව රචකා වී ඇති ග්රන්ා කදකක් කම් කරන්ක.   (ලකුණු 04) 

ii. වන්කම් වල කපොදු ලක්ෂණ 4 ක් යාලන්ක.       (ලකුණු 04) 

iii. වන්කම් රචකා රීරීකම් අරමුණු පර රදියා කරන්ක.      (ලකුණු 04) 

 

 (5). ප ත ැඳ න් මාතතකා ළිකක් පියාබඳ කකටි ැට න් යාලන්ක. 

i. ැතර අභිකල.   ii. ලල 

iii.ග්ර  පන්ති     iv . අංග රචකල. 

v. ප්රශැ්ති.           (ලකුණු 04 x 3) 

 

(6).  

i. කකෝලම් කාටකල පරවරත්වීකම් අීත  ා වයාතමාක ක ේළි කදක බරගින් යාලන්ක. (ලකුණු 04) 

ii. කකෝලම් රඟමඬල පින්බඳ විැ්තරලක් කරන්ක.     (ලකුණු 04) 

iii. චරිත නිරූපකල ැඳ ා ැාම්ප්රධ්ායික කබර පද  ා ගාලකල කලොදා කගක ඇති අරුරු එක් චරිතලක් ඇසුරින් විැ්තර  

     කරන්ක.         (ලකුණු 04) 

 

(7). 

i. 1930 දශකකේ නිෂප්ාදකල වු මුද්රා කාටය කදකක් කම් කරන්ක.  (ලකුණු 04) 

ii. ශ්රී ලංකාකේ මුද්රා කාටය කලාකේ ආරම්භල  ා පසුබිම කකටිකලන් විැ්තර කරන්ක.  (ලකුණු 04) 

iii. කරදිල/ කුඹි කාාව එක් මුද්රා කාටයක් කතෝරාකගක එහ ැායාාකත්වලට භාවිතා කර ඇති ශි්ලප ්රම පින්බඳ   

     ඇගයීමක් කරන්ක.  

 

(8).  

i. කයාතක කලාකේ කව ප්රවකතා  තරක් කම් කරන්ක.       (ලකුණු 04) 

ii. ප්රාැාංගික බව  ා විවිධ්ාංගීකරණල ැඳ ා භාවිතා වක තාක්ෂණික උප්රම කදකක් යාලන්ක.  (ලකුණු 04) 

iii. වයව ාරික කයාතකල, වතත්තිල ශි්ලපීන් බිහ වීම පින්බඳ අද ැ් දක්වන්ක.     (ලකුණු 04) 

 


