
 

 

 

1. සියළුම ප්රන  ල  සුදුසු පිළිතුරු ඔබගේ පිළිතුරු පත්රගේ  දාළෂ ප්රන  දකයය ගය ාළ දිරියගය් 

ලිය් . 

I) මුල්ම සිකශ ප්රවනි  යළලයය ගව ..................................... පිළිනනු බි. 

 

II) ගය ගශ ඹළ යකයළියගේ   ර්ත ගේ  ගයගා් ්..................................... ගව ශඳු්ලි. 

 

III) ළ්ි  යර්ම ලලි් බැශැර වූ ළවනත්රීය  ර්ත  දකනය ල ගව .................... ශැඳි්විය ශැකිය. 

 

IV)  ගයෝෂම් රඟ මඩ...................................... මි් ශඳු්ලි. 

 

V)  ගා ක ගා ක ජක ජක නජනත ගබර පාගේ  තළ රපය.........................................ගේ. 

 

VI) ගව යිය  ළ යය රඟ ාැ ලවීගම් දී මශනුලර ප්රගශගේ  ...................ලළාය ාළ්ඩඩය ගව 

ගය ාළ නනී. 

 

VII) ගාගල ල් මඩු ළ්ි  යර්මගේ  ිර ගශලළාරණ තැ්පත් යරනුගේ ..........................මතය. 

 

VIII) සිරුගර් උපළකන ගය  වන මගි් ගයගර  දාශවන ප්රයළ ය ......................   දභි ය 

යනුගල් ශැඳි්ගේ. 

 

IX) ආනමිය ය යුතු වඳශළ ගශශීය ලළාය ාළ්ඩඩය ාළවිතළ ල  ලළා  දලවනාළ ගාය  ම් යර් . 

 

(ද)................................................. 

 

(ආ). .............................................. 

 

X)  ර්ත ගේ  ප්රලර්න ය  ාළයය වූ  ප්රවී   ර්ත  ශිල්පිනිය් ගාගාග කු ලිය් . 

 

(ද). ................................................... 

 

(ආ).....................................................                                                          (කුණු 12) 

 

2. මළත්රළ 4+4   ගබර පාය ල ප්රවනාළර නත යර් .                                              (කුණු 02) 

මළත්රළ 2+3  ගාි ත  දයත් ප්රවනි යය පෂමු පා ගළළිය ප්රවනාළර නත යර් .  (කුණු 04) 

මළත්රළ 2+4 ගාි ත  දයත් ල් මය දඩේල ප්රවනාළර යර් .                           (කුණු 06) 

 

 

යැණිය දනයළප  යළපය 

ගාල  ලළර ඇනයීම - 2018 

 
ගරේණිය - 11        වියය-  ැටුම්(ගශශීය)      පත්රය- II         පැය- 02 

 පෂමු ප්රන ය දනිලළර්ය ගේ. 

 පෂමු ලැනි ප්රන ය ශළ තලත් ප්රන  ශතර ල ඇතුළුල ප්රන  පශය  පිළිතුරු 

වපය් . 



3. පශත වඳශ් මළතෘයළ දතුගර් තු  ල ගයටිගය් විවනතර යර් . 

I. තු් ි ගත් ප්රගේා        II. ලට් ම්      III. ග්රශ ප්ි   

                Iv . දකන රච ය                  v. වරඹ                                                               (කුණු 4×3) 

4. ශ්රී ළකග ලය  ර්ත  වම්ප්රාළයය් ශළ වබැඳි ළ්ි  යර්මල සුවිගේ  ලණ තු ළත්මයල 

ාැ ලවිය ශැකිය.  

              I.ළ්ි  යර්ම ත්රිත්ලය පැලැත්වීගම් දරමුණු 02 ල  ම් යර් .                            (කුණු 02) 

              II.ගය ගශ ඹළ යකයළියය ගශෝ ගාගල ල් මඩුල ළ්ි  යර්මගේ  එ  රකන ාළ්ඩඩ ගාය ල  

                  ගයටිගය් ශඳු්ල් .                                                                 (කුණු 04) 

            III.පුරළ ලෘත්ත යාළ පුලත් තුළි් වමළජය  බළ ගා  යශපත් ආයල්ප විවනතර යර් .  

                                                                                                                (කුණු 06) 

 

5. I.ගව යිය ශළ ගයෝම්  ළ යල එ  ප්රගශ 02 බැගි්  ම් යර් .                    (කුණු  02) 

II.ගව යිය ශළ ගයෝම්  ළ ය චියත 02  විවනතරළත්මයල ා ලල් .                          (කුණු 04) 

III.නැමි  ළ ය වකර ලණය කිරීම වඳශළ ඔබ විසි් යර  ගයෝජ ළ 02 ල විවනතර යර් . 

                                                                                                                            (කුණු 06) 

6. පශත රප රළමු ඇසුගර් දවළ ඇි  ප්රන  ල  පිළිතුරු වපය් . 

 

 

 

 

 

 

           (I).A ශළ B රපගේ  ාැ ලගල   ර්ත  වම්ප්රාළය් ගාය  ම්යර් .                  (කුණු 02)               

           (II).A  රපගේ  ාැ ලගල   ර්ත  වම්ප්රාළගේ  නළය ය වහිත ශළ රහිත  ර්ත  දකනය බැගි්   

                 ගයටිගය් විවනතර  යර් .                                                                        (කුණු 04) 

           (III).B රපගේ  ාැ ලගල   ර්ත  වම්ප්රාළගේ  රකන ලවනත්රළාරණ පිළිබඳ විමමකම ල යර් .                        

                                                                                                                                     (කුණු 06) 

7.  පශත වඳශ් යරුණු  ර්ත  යළගේ නත  ප්රලණතළ ගයගරහි බපළ ඇි  ආයළරය විවනතර 

යර් . 

           (I) .  ර්ත  ප්රවකනය්හි ාළවිත  වී  තළ ලණිය උප්රම 2 ල  ම්යර් .       (කුණු 02)                                                                                                                                      

          (II).  ශ්රී ළකකිය  ර්ත  ශිල්පී් ද්තර් ජළි ය තය  පිවිසිම.                                 (කුණු  04) 

          (III).දනයළපනිය ලගය්  ර්ත  යළගේ සිදු වූ ලටි ළයම                                (කුණු 06) 


