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  සැකිය යුතුයි: 

     *උඳශ්දස් දී ඇති ඳරිදි ප්රශ්්න පහකට ඳමණක් උත්තර සඳය න්න. 

     1, 2, 3, 4ප්රශ්්නවලතත්, 5, 6, 7ප්රශ්්නවිනන් එකකටත් උත්තර සඳය න්න 

    * ශ්මම ප්රශ්්න ඳත්රය ත ියය ිතත ලකුු  ණණන 80කි. 

 
01).  (i)  සත (x) ශ්තක් ඇති සියලුම අනුශ්ෙොතස්වලත ශ්ෙටි උත්තර ිනය න්න. කිසය ම් අනුශ්ෙොතසෙත  

ඔබ උත්තර නනොලියන්නන්නම්, එහි අංකය ලියා ඉදිරිනයන් ඉරක් අඳින්න. 

(i)  (අ) ඳන්සය  ඳනස් ජාතෙ ශ්ඳොත සිංහලය ත නණා ඇත්ශ්ත් කී වන සය වශ්සහි ද? 
     (ආ) ජාතෙ ෙතා අතර දීර්ඝතම ෙතාව නම් ෙරන්න. 

(ii) (අ) ෙමත් ෙවි අය ත් වන්ශ්න් කුමන ජනෙවි විශ්ශ්ේෂය ෙත ද? 
     (ආ) ශ්ෙළි ශ්සල්ලම් ඇසුශ්රන් ියර්මාණය  ව ජනෙවි වර්ණය ක් නම් ෙරන්න. 

(iii) (අ) ‘වන සරණ’,‘සුදු ශ්ණෝනා’ ය න ග්රන්ථවල ඳරිවර්තෙය ා ෙවශ්රක්ද? 
      (ආ) ෙර්ිනනාහාිත, බබුන් ය න චරිත ඇතුළත් වන්ශ්න් කුමන නවෙතාශ්ේද? 

(iv) (අ) එච්. එම්. කුඩිනණම ෙවිය ාශ්ේ ජනප්රිය  ඳදය ග්රන්ථය  කුමක් ද  
      (ආ) සුව, ශ්ේදුන්න, මී වදය  ය නුශ්වන් හඳුන්වා ඇත්ශ්ත් ශ්මොනවා ද  

(v) “ දිවි හිිතශ්ය න් මා ඒ ශ්ේදනාශ්වන් ශ්ඳශ්ළන බව දියිත.” 

      (අ) ශ්මහි මා ය නුශ්වන් හැඳින්ශ්වන්ශ්න් ෙවුරුන්ව ද   
      (ආ) „ඒ ශ්ේදනාශ්වන්‟ ය න්ශ්නන් අදහස් ෙරන්ශ්න් කුමක්ද  

(vi)(අ) ජාතිොභිමානය  හා ශ්ේශ්ානුරාණය  දැනවීමත ඇස්. මහින්ද හිිත රචනා ෙළ ග්රන්ථය ක්දක්වන්න. 
      (ආ) „ඔවා මුතු‟ ොවය ෙතතිශ්ය හි විශ්ශ්ේෂත්වය  කුමක්ද  

(vii)(අ) ගුරුළුශ්ණෝමීන් විසන් රචිත‟අමාවතුර‟ ග්රන්ථශ්ය හි අන්තර්ණත ඳරිච්ශ්ේදණණනශ්ෙොඳමණද? 

      (ආ) අමාවතුර රචනා ශ්ෙොත ඇත්ශ්ත් කුමන බුදු ගුණය ක් මුල් ශ්ෙොත ශ්ණනද   

(viii) “මත වඩා ශ්හොඳින් ඔය  ණැන දන්න ශ්ෙශ්නක් තවත් ශ්මශ්හ නෑ” 
     (අ) ශ්ම් ප්රොශ්ය  ෙවුරුන් සහා ෙරන ලේදක් ද  

     (ආ) ශ්ම් ඳාඨශ්ේ ඇතුළත් „ඔය ගැන’ ය නුශ්වන් කිය ශ්වන්ශ්න් කුමක් ණැනද? 
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(ix)  (අ) සේධර්මරත්නාවිනය  රචනා වශ්ේ කිනම් රජ දවස ද  
                   (ආ) උේණශ්සේන නම් සටු පුත්හුශ්ේ වස්තුව සේධර්මරත්නාවිනශ්ේ එන කී වන ෙතාවද  

(x) ඳහත සහන් ෙවිශ්ේ ඉතිරි ඳද ශ්දෙ සම්පූර්ණ ෙරන්න. 
          තත මතු ද              සන්ශ්ේ 
         පිළිමල් දඳ ද   සන්ශ්ේ 
           (අ) ............................................. 
           (ආ) ............................................. 
                                                                                                     (ලකුු  2 x 10 = 20 යි.) 

02). ඳහත දැක්ශ්වන ණදය හා ඳදය ඳාඨ කිය වා ඇසා ඇති ප්රශ්්නවලත ශ්ෙටි උත්තර ිනය න්න. 

            (i) අඟුල් මල් නම් ශ්සොශ්රෙැ, දරුණැ, ශ්ලමුඬුඅත් ඇත්ශ්ත ය ැ,සතුන් ශ්ෙශ්රහි කුළුු   
                නැත්ශ්ත්ය ැ ණම් ශ්නොණම් ශ්ෙශ්ළ, ියය ම් ණම් ශ්නොියය ම් ණම්ශ්ෙශ්ළ, දනවු ශ්නොදනවු  
                ශ්ෙශ්ළ, ිතියසුන් මරා ඇඟිින විදැ මාලා ශ්ෙොතැ ධරයි. 
                  (අ) ශ්මය  ප්රොශ් ෙරන ලේශ්ේ ෙවුරුන් විසන් ො හතද  
                  (ආ) ශ්ම්ඳාඨය  හා සම්බන්ධ අවස්ථාව ශ්ෙටිශ්ය න් ිනය න්න. 

(ii) මැශ්ේ ශ්ම් අභිමානය  මෑත වඩා සම්ඳත් ඇත්තන් ඇති ශ්හයින් සම්ඳතක් ියසාත් ශ්නොශ්වයි  
                  තමා ජාති සම්ඳන්න ශ්නො වන ශ්හයින් ජාතිය ක් ියසාත් ශ්නොශ්වයි. රඳත් ශ්හයින් ඒ හා 
                  තමා දන්නා ශිල්ඳ ඳමණක් ියසා ය . 
                 (අ) ශ්මම ඳාඨශ්ය හි ඇතුළත් අවස්ථාව ශ්ෙටිශ්ය න් ිනය න්න. 

                 (ආ) ශ්මහි දැක්ශ්වන තැනැත්තිය ශ්ේ අභිමානය ත ශ්හේතු ව ෙරුු  නෙකක් දක්වන්න. 

(iii) ජාතිෙ රණ ශ්දරණ   මශ්ත්  
      ණැටී වැටී මළ    ශ්මොශ්හොශ්ත් 
      සුන්දර සුරඹුන්ශ්ණ    අශ්ත් 
     නැළශ්වන බව සතනු   පුශ්ත් 

 
      (අ) ඉහත ෙවිශ්ේ සහන් ශ්බ්දාලිංොර නෙකක් දක්වන්න. 
      (ආ) සමස්ත ෙවිශ්ය හි අර්ථය  ිනහිල් බසන් ිනය න්න. 

(iv) ය තැසන් ලන බැල්ශ්මන් සුර  විසී 

                  ශ්වශ්සසන් දන මන මත් ෙැර          එකසී 
                  අහසන් බැස රඟ ණත් රඟ        ශ්ෙශ්ලසී 
                  දිස ශ්මන් විය  විදුිනය  සය   දහසී 

 
       (අ) අිංකිත  ඳදවල අර්ථ ිනය න්න. 
       (ආ) විශ්ශ්ේෂශ්ය න් ජනතාවශ්ේ සත මත් වශ්ේ කුමක් දැකීශ්මන් ද? 

(v) ... ශ්බර ණසව; ගී කිය ව; එළුසන්, ඔල්ලරසන්, අසුරුසන් ශ්දව. සය ල්ලක් නැති ශ්ෙශ්නකුත 
                  මාශ්ණන් ශ්දිත. 
                   (අ) අිංකිත ඳදවල අර්ථ දක්වන්න. 

      (ආ) ඉහත විධානය න් කිරීමත ශ්හේතු ව ෙරුණ කුමක් ද? 
                                                                                                                  (ලකුු  4 x 5 = 20 යි.) 
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 03,04 ප්රනනලට ලනන 550 -200 අතර විය යුතු ය. 

03). (i) අවස්ථා හා සේධි ියරඳණ ය ත් 
            (ii) භාෂාව රසවත් ශ්ලස ශ්ය ොදා ණැනීමත් 

             සේධර්මරත්නාවිනශ්ේ සාර්ථෙත්වය ත ශ්හේතු වී ඇත. ියර්දිෂ්ත ශ්ෙොතසන් එක් ෙරුණෙත උදාහරණ නෙක 
             බැගින් දක්විතන් විමසන්න. 

         නැතනහොත්                      (ලකුු 15 යි.) 

(i) වර්තමාන සරල වහර 
(ii) ොවයමය  විය ත් වහර 

 
මනාව ණළඳා ණන්නනත ගුත්තිල ොවය ෙතුවරය ා සමත්වී ඇත. එක් ෙරුණෙත ියදසුන් 
නෙක බැගින් දක්විතන් ඳැහැදිින ෙරන්න. 
                                                                                                                                   (ලකුු 15 යි.) 

04). (i) සරල ජීවන රතාව හා බැඳීමත්  
(ii) සිංය මය ත්  

 
ජන ෙවිශ්ේ විශ්ශ්ේෂ ලක්ෂණ ශ්ේ.  „හානාහීය  ඳානා අඬහැශ්රන් දැශ්න්‟ ඳදය ඳන්තිය   

ඇසුශ්රන් එක් ෙරුණෙත ියදසුන් නෙකක්ලත් ශ්දිතන් ඳැහැදිින ෙරන්න. 

           නැතනහොත්            (ලකුු 15 යි.) 

(i)දරු ශ්සශ්නහස රැඳි සිංහය ාශ්ේ චරිතය ත් 
(ii)තරුණශ්ය කුශ්ේ අදහස් හා ක්රිය ාොරීත්වය  පිළිඹුඹු ෙරන සිංහබාහුශ්ේ චරිතය ත්  

 
ියරඳණය ත සරච්චන්ද්රය න් දැක් ව දක්ෂතාව එක් ෙරුණෙත උදාහරණ නෙක බැගින්  
ශ්ණන ඳැහැදිින ෙරන්න. 
                                                                                                                                     (ලකුු 15 යි.) 

05) ‘.අඟුල්මල් දමනය  ඳාඩශ්මහි එන අහිංසක ගුරු සත දින ශිෂයශ්ය කි’. ඒ සහා ඔහු සතු ව චරිත ලක්ෂණ 

        තුනක්ලත් දක්විතන් ශ්ම් අදහස ඳැහැදිින ෙරන්න.                                     

                                                                                                                                                (ලකුු 10 යි.) 

06).’ණිංණාශ්ේ සිංගීතය  සාර්ථෙ ඳදය ඳිංතිය කි.’ කුඩිනණම ෙවිය ා එහි රස ියෂ්ඳත්තිය  සහා ශ්ය ොදාණත් 
        ොශ්වයෝඳරම තුනක්ලත් දක්විතන් ශ්ම් අදහස සනාථ ෙරන්න.                                            

                                                                                                                                                  (ලකුු 10 යි.) 

07).මශ්හෞෂධ ඳණ්ඩිතය න්ශ්ේ මහානුභාව සම්ඳන්න ගුණය  ශ්ේශ්ේහ රාජයශ්ේ ආරක්ෂාවත ශ්හේතු ව බව 
      ියදසුන් තුනක්ලත් දක්විතන් සාෙච්ඡා ෙරන්න.                                                                       (ලකුු 10 යි.) 


