
සිංශ භළළල ශළ වළහිත්යය   අ.පෙො.ව. (වළ/පෙෂ) 

  - විලෘත් විහලවිද්යළ ශළ දුරවහඅ අයළෙප රල්ධප ළාළල    

State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open 

Universities and Distance Learning  

අයළෙප රතිසවිංවහරර,  විලෘත් විහලවිද්යළ ශළ දුරවහඅ අයළෙප රළය 

අමළත්යළිංය 

G.C.E. ORDINARY  LEVEL - Rehearsal  Question Paper 

අ.පෙො.ව. වළ/පෙෂ - පෙරහුරු රහප ේරය  
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11 පරේණිය         රළය ෙෆය 1 යි 

 වෆකිය යුතුයි. 

 උෙපද්වහ දී ඇතිස ෙරිදි රහප ෙශර  ෙම,්  ිළිතතුරු වෙය්නප. 

 1,2,3,4 රහපල ්  , ,   රහපලින්න කරර ්  ිළිතතුරු වෙය්නප. 
     පමම ේරය  හිි  කුණු ණ,ප 80 කි.  

1. (i)  ස  (x) පත්්  ඇතිස සයලු ම අනු පරො වහල  පරටි උ් ත්ර ිනය්නප. කිසයම් අනු 
පරො වර  ඔබ උ් ත්ර පපො ිනය්නප්න පම් කහි අිංරය ිනයළ ඉදිරිපය්න ඉර්  අඳි්නප. 

 
(i)    ිළයව්න පපො ල බිඟු ද්ෆල් රැඳි      පරොපුලී 

 ......................................................... 
 ........................................................ 
 ණපව්න සතිසයම් ණ සරි         කිපයලී 

 

(අ)පමම රවිපේ ඉතිසරි ෙද් පේිත පද්ර වම්පූ්ධ, රර්නප. 
(ආ) පමහි ඇතුෂ්  වමූශළ්ධඅලළචී ෙද් පද්ර්  ිනය්නප. 
 

(ii)       (අ)පරිත පවල්ම් ආශ්රිත් ල ර්්ධමළ,ය ව පරවි රපදද් පද්ර්  ිනය්නප. 
     (ආ) පද්විය්න උපද්වළ පුද් පූළ ෙල් ලද්දී පයළ පයොද්ළණ්  රවි ල්ධණ පද්ර්  ිනය්නප.  
 

(iii)“ඉදි්න නුඹ ලශ්නපවේ අමු් ත්්  ද්්නපළ පවේ්  වී පම් ෙසඳුල මෆපල‟යි කීශ.” 
 (අ)පමපවේ ෙෆලසුපේ රවු ද්? 
 (ආ) කුරු,ණ යුණපේ රචපළ ව බල  වෆපරප ෙද්ය රළලය රෘතිසය්  පම් රර්නප. 
 

(iv)     (අ)පපළඩ් වුල්සහ මශත්ළ ශ්රී ිංරළපේ ත්ම රළරළරිය රෂ දිවහරි් ර පද්ර්  පම් රර්නප. 
   (ආ)The Monkey(ද් ම්නකි)  Savage Sanctuary(වෆපේජ් වෆ්නචුලරි) යප රෘතිසල 
රතුලරු්න පද්පද්පළ රවුරු්න ද්? 
 

(v)“රිස පපොවීද් මළ ිළයළ  ලළපව මළිනපේ”  
(අ)පමය රළපේ රරළය්  ද්? 
(ආ) කදිරිවීර වරච්ච්නද්ර මශත්ළ ිළදුම් ෆූ  වම්මළප පද්ර්  පම් රර්නප. 
 

(vi)    (අ)කවහ. මහි්නද් හිි ය්න පමර  දී ෙෆවිද්ද් ෆූ  ර්රළය පද්ර පම් රර්නප. 
  (ආ)„ළතිසර පත්ොටිල්‟ ෙෆදි පෙෂ අය්  ල්නප්න කුමප ප් මළල්  ය ප්  ිනයප ද් රවි  
ල්ධණයර  ද්?  
 

(vii)  (අ)සිංශ රත්ළ රළපේ විං් ෂිේත් රීතිසය ර්රෙ,ය රරප රෘතිසය කුම්  ද්? 
         (ආ)පමම රෘතිසය රචපළ ව යුණය කුම්  ද්?  
 

(viii) (අ)සිංශ වළහිත්ය ලිංපේ ද්ෆප  ද්් ප  ඇතිස ෙෆරණිත්ම ව්නපද් රළලය කුම්  ද්? 
         (ආ) කය රචපළ වපේ කුමප යුණපේ ද්? 
 

(ix)    (අ)කච්. කම්. කුඩිනණම රවියළ පවේලය රෂ පුල් ේ  පද්ර්  පම් රර්නප. 
         (ආ) පරොෂඹ II රවි යුණය දීේතිසම්  රෂ රවී්න පද්පද්පපකු පම් රර්නප.  
 

(x)     (අ)වළමපේර භි් ෂු්න වඳශළ ලප විපය නීතිස විංග්රශ පද්ර්  පම් රර්නප. 
         (ආ)„රළලයළද්්ධ‟ පම් අිංරළර ග්ර්නඅපේ සිංශ අනුලළද් ග්ර්නඅපේ පම කුම්  ද්? 
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3 - විලෘත් විහලවිද්යළ ශළ දුරවහඅ අයළෙප රල්ධප ළාළල    

 2.ෙශත් ද්ෆ් පලප ණද්ය ශළ ෙද්ය ෙළ  කියලළ අවළ ඇතිස රහපල  පරටි උ් ත්ර ිනය්නප. 
 

(i)ෙලප‟ද් ිළිළ       තුප්ධ  ය  ර්ර  තුප්ධ  ය 
කුසුම්න පෙතිස   තුප්ධ  ය  මළු  තුප්ධ  ය  
අල  සුිළිළ       වප්ධ  ය  බිඟු  වප්ධ  ය 
සත් කපලපශර පරප්ධ  ය     පොබ  පරප්ධ  ය 
(අ)ඉශත් රවිපේ ඉරි ඇඳි ෙද්ල අ්ධඅ ිළිතපලිත්න ිනය්නප. 
(ආ) සු්නද්ර ල ිළ ළල ණෆප ද්් ලළ ඇතිස අද්ශව ක්  ලළරයයකි්න ිනය්නප. 

 
(ii)“... මළ උේනත්ෆ්න ෙ ්න - පණපෆ ද්ෆපෆ වත්් හු දිවි පපො ණෆවී පම් ඒ වස්න තිස දු ශබ  දු 
පව්  පේල‟යි වවහ රරළ‟යි ..” 

(අ)පමපවේ ෙලව්නප්න රවු ද්? රළශ  ද්? 
(ආ) පමය ඇස ත්ෆපෆ් ත්ළ පේ ිළිතතුර වපේ කුම්  ද්? 
 

(iii)රුතිස ලප පෙතිසපෆවිදි්න     සුමුපලෝයළ 
ර්තිස ි යුරැතිස පල, පද්     ෂමුපලෝයළ 
සතුවිින පෆතිස ර විව         මුපලෝයළ 
ත්ෆතිස පපොණර්තිස ි ර්සු්න  වමුපලෝයළ 
 

(අ) ඉරි ඇඳි ෙද්ල ප් රුම් පල්න පල්න ල ිනය්නප. 
(ආ) වී,ළලළද්පපේ ි හිරියළල වමණ සදු ව අපූ්ධල් ලය පමම රවිපේ ද්් ලළ ඇතිස ආරළරය 
පරටිපය්න ද්් ල්නප. 

 
(iv)“... කපශ්  ශය මවර  ෙම, ෙසු යිත්  ඔහු පණද්ර  ෙළ්  ව ර ණෆවීණත් ශෆකි වපේ 
පපොලඳිප ලෆඳුම් ලෆඳ  පරපවේ පශෝ ත්ල වතිස පද්ර් ...”  

(අ)පමහි වඳශ්න රරු, කුම් ද්ෆ‟යි පරටිපය්න ද්් ල්නප. 
(ආ) පමම ර්ළරියළ මළව ශයර  ෙසු ෙෆි ණීම මගි්න ඔහුපේ රලර ් ,ය්  ඉවහමතු පේ 
ද්? 

 
(v)„පම් රජ්ජුරුල්න  මළ මු්  අපප්  ිළිතවර,්  පෆතිස‟  

(අ)පමපවේ ෙෆලසීම  පෙර පම් ිළිතබඳල වඳශ්න රෂ උෙමළ පද්ර්  ිනය්නප. 
(ආ) මපශෞ ෙඬිතුමළ රජු ශමු වී ඉ්න ෙසු ණ්  ක්රියළමළ්ධණය පරටිපය්න ද්් ල්නප. 
 

 3. වෆෂිනහිණි ව්නපද්පය්න උපු ළණ්  „මණවිසතුරු‟ ෙෆදි පෙපෂ්න  
     ( i)වහලභළල පවෞ්නද්්ධය මෆපවි්න ල්ධ,පළ කිරීම‟ 

(ii) කර වමළ ආ්ධථිර පත්ොරතුරු ද්ෆ් වීම මෆපවි්න සදු වී ඇත්‟ ක්  පරො වර  රවි     
පද්ර බෆගි්න පයොද්ළ ණර්ි ්න පම් බල විමව්නප. 

පෆත්පශෝ   
 

 ලඩළ වළ්ධඅර පලරත්ළල්  ර්්ධමළ,ය කිරීපමහි ළ රතුලරයළ   
        (i)විංලළද් භළවිත්ය  
        (ii)විංප් ත් ශළ විංරල්ෙ රෙ මෆපලප ෙරිදි බව ශෆසරවීම ද්ෆකිය ශෆර. ක්  පරො වර  

උද්ළශර, පද්ර බෆගි්න ද්් ලි ්න „බෆද්පද්ණම‟ පලරත්ළපේ ඔබ  ර්යි ත් පරො ස්න පම් බල 
විමව්නප. 

 



සිංශ භළළල ශළ වළහිත්යය   අ.පෙො.ව. (වළ/පෙෂ) 

4 - විලෘත් විහලවිද්යළ ශළ දුරවහඅ අයළෙප රල්ධප ළාළල    

 4. „ණිංණළපේ විංගීත්ය‟ ෙෆදි පෙපෂහි   
(i)ණෆඹුරු ජීලප ද්්ධපය්  පණපශෆර ෙම 
(ii) විවි රළපලයෝෙරම භළවිත්ය ද්ෆකිය ශෆර. ක්  පරො වර  උද්ළශර, පද්ර බෆගි්න 

ද්් ලි ්න පම් ිළිතබඳ ල විමව්නප. 
පෆත්පශෝ  

 ්ධමපවේප හිි පයෝ රත්ළ කීපම් ද්් පයකි. 
(i)ශළවය  අනුරම්ෙළල මතුලප ෙරිදි අලවහඅළ ර්රෙ,ය කිරීම   

(ii)අභිපයෝණ ය ණර්ි ්න අපළණත්ය ය ණත් ශෆකි බල පේනවීම „උේණපවේප 
සටුපු් හුපේ ලවහතුල‟ මගි්න සදුපේ.ක්  පරො වර  උද්ළශර, පද්ර බෆගි්න ද්් ලි ්න පම් බල 
විමව්නප. 

  
,. සිංශබළහු පළ යපේ  සිංශබළහුපේ චරිත්පය්න ිළිතබිඹු ල්නප්න පල පයොවු්න විපේ ත්රු,යකුපේ 
ශෆසරීම් වහලරෙය යි. උද්ළශර, අලවහඅළ තුප්  පයොද්ළ ණර්ි ්න පම් ිළිතබඳ විමව්නප. 

  
,. ප ජීවිත්ය ලඩළ යශේ  කිරීම  ප රවිපය්න ද් ශෆකි ිළටිලශ ඉත්ළ විළ  ය. උද්ළශර, රවි 
3 ්  පයොද්ළණර්ි ්න „ශළපළ හීය ෙළපළ අඬශෆපර්න ද්ෆප්න‟ රවි පෙපෂ්න පම් ිළිතබඳල විමව්නප. 

  
 . සහිප පෝරය ශළ වෆබ පෝරය පද්ර්  බල ද්් ලි ්න ෙළ රයළ තුෂ  ජීවිත්ළලපබෝය 
පණපදීම  „දියම්නතිස මළය‟ පරටි රත්ළපල්න සුදුසු අලවහඅළ තුප්  පයොද්ළ පණප පම් ිළිතබඳල 
විමව්නප. 


