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ක ොටස I 

 අංක 1 සිට 10 තෙක් ප්රශ්නවල  ිස්නෙන්ල ට ුදුසුද ලනව තෙ න්ව. 
 

1. කරුණ න්ය උපදලනු  බ්ත්................................. වමනති  ්නථායිභාලය මුලතකාට තෙවය. 

(1) විශ්නමය      (2) තශ් කය  

(3) ශ්ම        (4) උත්්ාහය 

 

2. ත්ාකරි ෙනමි වාටකය ්ඳහා ල්ි ප්රතශශ්ත   ී ලාදවය කනනු  බ්ත් ................වම් ලාදය භා්ඩයය යි. 

(1) පහෙනට තබනය (2) ෙනට තබනය 

(3) උඩයනක්ිය      (4) දවු  

 

3. මහනුලන ඇ්  තපනහනතේ ී කා්ො ිතය ජවයක් දක්වට  නතබ්ත් ................. තශලා  තපනහනතේී ය. 

(1) කෙනෙම      (2) විෂ්නු 

(3) වාථ      (4) පත්තිි 

  

4. නාජාඥාලක් ්්ිතේදවය ිරීමට අතීෙත  ී .................... ලාදවය කන ඇෙ. 

(1) අණ තබන (2) මළ තබන 

(3) නණ තබන (4) ලඳ තබන 

 

දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප 

ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො 

ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  

දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප 

ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  

ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර 

දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවරදුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප 

ාොාොවර   

අධ්යොපන ප අාොත්යොාංාය 

கல்வி அமைசச்ு 

Ministry of Education, Sri Lanka 

අ. කපන ො. ස. සොාොපය කපන   ිභාොයය - උපන  ොර  සම්ාන්ත්රණ  ාොාොවර - 2022 (2023) 

கல்விப்  ப ொதுத்  தரொதரப்  த்திர (சொதொரண தர)ப்  ொீட்சச- ஆதரவு கருத்தரங்கு பதொடர்  - 2022 (2023) 

G. C. E. Ordinary Level Examination - Support Seminar Series - 2022 (2023) 

භූකයෝා ිභද්යොවර  I, II 

புவியியல் සන්ත්ිකිභද්පය  ො ාොධ්ය 

අධ්යයපය                   I,II 

Communication and Media Studies          

44 S I, II 

පැටුම් (කේශිය)                   I 

I 

අ. කපන ො. ස. සොාොපය කපන   ිභාොයය - උපන  ොර  සම්ාන්ත්රණ  ාොාොවර - 2022 (2023) 

கல்விப்  ப ொதுத்  தரொதரப்  த்திர (சொதொரண தர)ப்  ொீட்சச- ஆதரவு கருத்தரங்கு பதொடர்  - 2022 (2023) 

G. C. E. Ordinary Level Examination - Support Seminar Series - 2022 (2023) 
 
පැටුම් (කේශිය)     I,II 

நடனம் (சுNjச)   I,II 
Dancing (Oriental)      I,II 

 

පන ැය තුපයි. 
மூன்று மணித்தியொலம்  
Three Hours 

 
අාත්ර  ය ම්  ොාය       -  ි තු 10 යි. 

 மலதிக வொசிப்பு  நரம்   -10 நிமிடங்க   

Additional Reading Time  – 10 minutes 

 
අාත්ර  ය ම්  ොාය රා්ප පන රය  යවරො රා්ප කත්ෝරො 

යැ ාට    තු    කම්   ර ා වරය කද්ප රා්ප 

සාංිභධ්ොපය  ර යැ ාට  කයොද්ො යන්ත්ප. 

ිභකා්ා උපන කද්ස්: 

 සියලුම අයුසම්කරුල් I ක ොටකස් ප්රශ්නව 30 ට ම පිළිතුරු ්නපයිය යුතු ය. එයට අමෙනල II උඩරට වේෙවය තහ  III පන  ත්රට 

වේෙවය තහ  IV සබරය  වේෙවය යව තකාට න් තුකපන්ත් එක් ක ොටස ට පමණක් පිළිතුරු ්නපයිය යුතු ය. 

 II, III, හා IV ලව තකාට න්ලලි් ක ලතම් ප්රශ්නව තෙ නා කපොයත් යුතු ය. ඔබ පිළිතුරු ්පය්ත් කුමව තකාට්ට දනයි පිළිතුරු 

පත්රත  පනහනිලලිල ලියා දනක්විය යුතු ය.  

සැා ය යුතුයි: 

 සියලු ා රා්ප වරාට   තු  සපන යන්ත්ප.  

 අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්රශ්නව ල , ී ඇති (1), (2), (3), (4) යව පිළිතුරු ලලි් ිවරැරදි තහ  වරඩො  සුදුසු පිළිතුන තෙ නා ේව. 

 ඔබට සැපන කයප   තු  පන රකේ  එක් එක් රා්පය සහ ො   තික  වර අතුකරන්ත්, ඔබ කත්ෝරො ය    තුකරහි අාං යට සැසකහප  වරය 

තු  (X ) ාකුණ  කයොද්න්ත්ප. 

 එම පිළිතුරු පත්රත  පිටුප් ී ඇති අතවක් උපතද්න ද ්න ිලත ් ියලා, ඒලා ද පිළිපිල්ව. 
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5. වේෙව ්ම්ප්රදාය් ත්රිත්ලතයිස  ශ්ා්තිකේමල  දක්වට  නතබව තපාුස නාරිත්රයක් ල්ත් ...................... යි. 

(1) මිල  කනපීම (2) කප් සිටුවීම 

(3) තොටතමට යාම (4) අයිත  යනීම 

 

6. “නටකට මේ ්මඟි් ඒ වනේ වනෙ........” යව කවි පදය........... වනටුම ්ඳහා භාවිෙ කනයි. 

(1) ප්තත්රු      (2) නාමන 

(3) තම ලේන      (4) නබ් 

 

7.  මාත්රා 2+2+4 තිත් රූපය වම් කනනු  බ්ත් .................. තු් තිෙ ත ් ය. 

(1) තදුදළු මනුසම් (2) ුදළු මනුසම් මහ 

(3) තදුදළු මහ (4) ුදළු තදමහ 

 
8. වේෙව ිේමාණත  ී අලකාශ් භාවිෙය හා ්ම්බ්ධ ිල්ා ්ංඛ්යාල............. ි. 

(1) තුව (2) හය 

(3) අට (4) දහය 

  

9. “තදවු්දන උපුලල් තශලා ත  ිසංුස බාලිකාල් වේෙවත  තයුසනු බලට ...” තොනතුරු ඉිලරිපත් කළ 

තශශ්ාඨව ලාේොකරු ලනුත .............. ය. 

(1) ඉබ් බතූො (2) ්නපිල බේජ් 

(3) තනාබට් තවාක්්න (4) පාිසය් භික්ුල 

  

10. කූඹි කොල මුද්රා වාටයය ................... විසි් නංෙ නනවය කන ඇෙ. 

(1) න්ද්රතලඛ්ා තපතේනා මහත්මිය (2) අංජලිකා චිත්රත්නව මහත්මිය 

(3) ලජිනා චිත්රත්නව මහත්මිය   (4) මිරැ්ඩයා තහනම ො මහත්මිය 

 
11. ආෙමික සිශධ්නථාවල ට සීමා වූ කථක් වේෙවය නාජ්භාල් ිස නඟ දනක්වීමට කටයුතු කතළන 

(1) අච්න් මහානාජ් ය (2) වලාබ් ලජීඩ් අලීෂ්ා ය 

(3) නක්රදාේ සිං්  ය (4) බිේු මහානාජ් ය 

 
12. අනවිතලට්ටු ද්රවිඩය ෙනමි වනටුමට ්මාව සිංහ  ෙනමි වනටුම ලනුත , 

(1) කුළු වනටුම ය (2) කළතෙඩි වනටුම ය 

(3) ලී තකළි වනටුම ය (4) තොයම් කනපීතම් වනටුම ය 

 

13. තක ළම් වාටකත  ී ුදසින ලාදය භා්ඩයයක් ත ් ලාදවය කනනු  බ්ත් 

(1) හක් තෙඩිය (2) තහානණෑල 

(3) බටව ාල  (4) තකාම්ුල 

 
14. නාධා හා ක්රිෂ්නණ තේමලාෝෙය තත්මා කන ෙිමි් ිේමාණය වී ඇති වේෙව අංෙය ලනුත  

(1) නා්නලී ා ය (2) පතේ්්  ය 

(3) ්ංකීේේ ය (4) පුං් තන  ම් ය 

 
15. නජත  පා්ලල  ත්ෞ්දේය විෂ්ය අිලාේය විෂ්යක් බලට පත් වූත  

(1) 1970 (2) 1972 

(3) 1974 (4) 1978 
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16. දහඅට ල්වම් කාතිය නනවා කන ඇත්තත්, 
(1) එ්න. පණීභානෙ මහො විසිි (2) මුිලය්ත්න ිල්ාවායක මහො විසිි 
(3) ති්න් කාරියල්ම් මහො විසිි (4) සී. ද එ්න. කු ති ක මහො විසිි 
  

17. ග්රීක වාටයයක් ඇුදරි් බ්ධුල  ජයලේධව ූරරී් විසි් ිේමාණය කනව  ද වාටය ල්ත් 
(1) විුසන වාටයය (2) ෙ ම  පිපි ා වාටයය 
(3) තබන හඬ වාටයය (4) වරි බෑවා වාටයය 
 

18. “ෙහ ම් ක  තබන ෙම්මනට පට ...........” යව කවි පදය ඇතුළත් ්ංතශශ් කාලය ල්ත් 

(1) ති්න ්ංතශශ්ය  (2) පනවි ්ංතශශ්ය  

(3) ්නවුල ්ංතශශ්ය  (4) මයුන ්ංතශශ්ය  

 

19. කථකලි වේෙව ්ම්ප්රදාත  වේෙව ිලලපියාට කනනු  බව මූලික අංෙ නනවය වම්  
(1) මිික්කු  (2) කත්ති  
(3) පච්නා  (4) තඩයප්පු  
 

20. භනෙ වාටයම් ිස කළඑළි නංෙවය හුන්ලනුත , 
(1) ශ්නත  කම් වමිි (2) ලේණම් වමිි 

             (3) අනංත් ත්රම් වමිි  (4) තිල ාවා වමිි 
 

21.  

      මහානාේය ශ්රියාි නාජපක්ෂ් මහත්මිය විසි් නනවා කනව  ද කාතිය දනක්තලව ලනණය ලනුත   

(1) A     (2) B     (3) C    (4) D 
 

22. ප්ර්නථානකනණත  ී  ^ ^   යව ්ංතක්ෙලලි් ිරූපණය ලනුත   
(1) තිත් තිත් තිත් ය්වය (2) තිත් තිත් තෙයි ය්වය 
(3) තෙයි තෙයි තිත් ය්වය (4) තෙයි තිත් තිත් ය්වය 
  

23. යක්තු් පදය, තොන් යාෙය, මුුස් ො ය යව වේෙව අංෙ පිළිතලලි් දක්වට  නතබ්ත් 

(1) උඩයනට, ්බනෙමු හා පහෙනට වේෙව ්ම්ප්රදාය්ල  ය  

(2) ්බනෙමු, උඩයනට හා පහෙනට වේෙව ්ම්ප්රදාය්ල  ය  

(3) පහෙනට, ්බනෙමු හා උඩයනට වේෙව ්ම්ප්රදාය්ල  ය  

(4) උඩයනට, පහෙනට හා ්බනෙමු වේෙව ්ම්ප්රදාය්ල  ය  

   

 

A B C D 
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 අංක 24, 25, 26 යව ප්රශ්නවල ට පහෙ තොනතුරු ඇුදරි් පිළිතුරු ්පය්ව. 

 A B C D 

1 ෙම්මනට්ටම ්න ළිිසණිය මාදංෙය හපවා 

2 පුං්  තබනය ිල්  තබනය හත්පදය යහ් දනක්ම 

3 ග්රහ අප ය තන්ඩයාල එකන්න තබනය පක්ලාජ් 

4 පත්තිි තකාතළා්ව පද කනිලය දවු  

 

24. වේෙවත  ී නංෙ භා්ඩයයක් ත ් භාවිෙලව උපකනණ දනක්තලව ලනණය ල්ත් 

(1) 1 තප්ළිත  A තීරුතේ (2) 2 තප්ළිත  B තීරුතේ 

(3) 3 තප්ළිත  C තීරුතේ (4) 4 තප්ළිත  D තීරුතේ 

 

25. පහෙනට හා ්බනෙමු වේෙව ්ම්ප්රදාය් තදතකිසම භාවිෙ වේෙව අංෙය දනක්තල්ත්  

(1) 2 තප්ළිත  C තීරුතේ (2) 2 තප්ළිත  D තීරුතේ 

(3) 4 තප්ළිත  A තීරුතේ (4) 4 තප්ළිත  B තීරුතේ 

 

26. තේමකුමාන එපිටතල  මහත්මා විසි් ිේමාණය කනව  ද මුද්රාවාටය දනක්තලව ලනණය ල්ත් 

(1) 1 තප්ළිත  B තීරුතේ (2) 1 තප්ළිත  D තීරුතේ 

(3) 3 තප්ළිත  A තීරුතේ (4) 4 තප්ළිත  C තීරුතේ 

 

27. වේෙවත ී න වය මාධය ලව අෙන ්ංගීෙත ී මාධයය ල්ත් 

(1) ශ්බ්ද හා වාදය (2) වාදය හා ්ප්ේනලන 

(3) ශ්බ්දය හා හඬ (4) ශ්බ්දය හා ධ්ලිය 

 

28. ආංගික අභිවත  ී ඇිසබනම හා උනබාහු පිළිතලලි් අයත් ල්ත්  

(1) අංෙ හා ප්රෙයාංෙ තකාට්ට  (2) උපාංෙ හා අංෙ තකාට්ට  

(3) උපාංෙ හා ප්රෙයාංෙ තකාට්ට    (4) ප්රෙයාංෙ හා උපාංෙ තකාට්ට  

 

29. තකතවකුත්  බාිසන ්නලරූපය ඒ අයුරි්ම ඉිලරිපත් කනව අංෙ නනව ක්රමය  

(1) නරිොංෙ අංෙ නනවය යි.  (2) ශශ්ලිෙෙ අංෙ නනවය යි. 

(3) විකාන රූපී අංෙ නනවය යි.  (4) ්නලභාවික අංෙ නනවය යි. 

 

30. අධයාපව අමාෙයාංශ්ත  ප්රථම වේෙව අධයක්ෂ් ූරනය දනරූ කා්ොල ලනුත  

(1) න්ද්රතලඛ්ා තපතේනා මහත්මිය යි (2) මිරැ්ඩයා තහනම ො මහත්මිය යි 

(3) ලජිනා චිත්රත්නව මහත්මිය යි (4) පශමිනී දහවායක මහත්මිය යි 
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II ක ොටස - උඩයනට වේෙවය 

 

31. උඩයනට වේෙව ්ම්ප්රදාය ප්රනලිෙ ප්රතශශ් ල්ත් 

(1) ්ත් තක නළය, උඩු නුලන, හාරි්නපත්තුල (2) යටි නුලන, කුරුවිට, ්ෙන තක නළය 

 (3) බ ්තොඩය, ුසම්බන, ොල  (4) තහනලාහනට, මාෙන, නත්වපුන 

 

32. උඩයනට ල්වමකට අයත් තකාට්න ෙණව  

(1) හෙනි (2) පහි 

(3) හයි (4) හෙි 

 

33. මාත්රා 2  + 2 ුදළු ෙි තිෙට අයත් තබන පදය  

(1) ජිං ෙෙ තො තො ය (2) කුද ෙෙ ෙෙ තදාම් ය 

(3) තදාං තදාං ජිං ජිං ෙජිෙෙ ය (4) තදාං තදාං ෙජිං ෙකට ය 

 

34. උඩයනට වේෙව ්ම්ප්රදායට පමණක් අයත් ල්වම් තදකි. 

(1) තුනඟා, ්නවු ා (2) මු් ඩි, හනුමා 

(3) ශලතනාඩි, තුනඟා (4) සිංහනාජ, ්නවු ා 

 

35. තකාතහාඹායක් කංකාරි ශ්ා්ති කේමත  පුනාලාත්ෙ කොලට අනුල ිලවි තද ෂ්ය ලනළුසු නු  

(1) ම ය නු ය (2) විජය නු ය 

(3) ත්නනමා් නු ය (4) පඬුල්නතදේ නු ය  

 

36. සිංහනාජ හා ්නවු ා ල්වම් ිස ො රූප පිළිතලලි් 

(1) මාත්රා 4+4 හා මාත්රා 2+4 

(2) මාත්රා 2+3 හා මාත්රා 4+4 

(3) මාත්රා 2+4 හා මාත්රා 4+4 

(4) මාත්රා 4+4 හා මාත්රා 2+3 

 

37. තකාතහාඹායක් කංකාරි ශ්ා්ති කේමත  අ්ෙේෙෙ වාටයමය තපළපාලි තදකි. 

(1) යක්කම් හා යක්තු් පදය (2) ගුරුත්  මා ාල හා යක්කම් 

(3) ඌනා යක්කම හා අ්නවය (4) ප ලනළ දාවය හා යක්ඇනුම 

 

38. තමම අඩයේල ්ම්ූේණ ිරීමට ුදුසුද පද තකාට්න ඇතුළත් ලනණය තෙ න්ව 

“ොකු ෙක්කුං ෙරිිට .......... ෙත්තජං - ෙත්තජං ............. ෙත්තජං” 

(1) ෙරිිට - ෙකුද (2) ෙරිිට - ෙත්තජං 

(3) ෙත්තජං - ෙතජං (4) ෙකුද - ෙතජං 

 

39. උඩයනට තල්න ඇුනම් කට්ට යට අයත් තකාට්න දනක්තලව ලනණය ල්ත් 

(1) හනඩයකෑල , ුුළු පටිය හා ජටාල 

(2) තල්න ෙට්ටුල, හනට්ටය  හා ශකතමත්ෙ 

(3) උලඋඩයය, ිලඛ්ා බ්ධවය හා ුුළු පටිය 

(4) හ්නෙකඩයය, අවුලහනනය හා උනබාහු 
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40. උඩයනට වේෙව ්ම්ප්රදාත  ප්රලේධවයට දායක වූ ිලලපී් තදතදතවක් ල්ත් 

(1) තජ්. ඊ. ත්නදනම් මහො ්හ එ්න. පණීභානෙ මහො 

(2) තක්. එ්න. ප්රවා්ුස මහො ්හ නශදනලතල තපාඩිමහත්ෙයා  මහො 

(3) එ්. සිරිතබ හාමි මහො ්හ තජ්. ඊ. ත්නදනම් මහො 

(4) එ්න. පණීභානෙ මහො ්හ ඒ. ඊ. ඉඹුලතොඩය මහො 

 

III ක ොටස - පහෙනට වේෙවය 

31. පහෙනට වේෙව ්ම්ප්රදාය ප්රනලිෙ ප්රතශශ් ල්ත් 

(1) ොල , මාෙන, හම්බ්තොට (2) තහානණ, කෑෙල , බුසල  

(3) පාවුසන, අම්බ ්තොඩය, මහනුලන (4) ොල , බුසල , හම්බ්තොට 

 

32. පහෙනට සි්ුස ල්වමකට අයත් තකාට්න ෙණව 

(1) පහි (2) හයි 

(3) හෙනි (4) හෙි 

 

33. මාත්රා 2 + 2 ුදළු ෙි තිෙට අයත් තබන පදය  

(1) ගුංද තදෙෙ ෙති ෙෙ ගුද ය (2) රුද ිට ෙත් තදාම් ය 

(3) ිලත් ෙම් ිලෙම් ය (4) තනෙෙ  ෙෙකු තදාම් ය 

 

34. පහෙනට වේෙව ්ම්ප්රදායට පමණක් අයත් ල්වම් තදකි. 

(1) මු් ඩි හා ශුශධ ො ය (2) ශවයඩි හා ්නවු ා 

(3) ඊශ්නලන කු්ඩය ො ය හා ශුශධ ො ය (4) තකාවු ා හා ඊනඩි 

 

35. තදතලාලමඩු ශ්ා්ති කේමත  පුනාලාත්ෙ කොලට අනුල ිස්රුදාල ලනළුසු නු ල්ත් 

(1) ම ය නු ය (2) පඬුල්නතදේ නු ය 

(3) පඬි නු ය (4) ත්නනමා් නු ය 

 

36. වාතිලිංචි ො ය සිංුස ල්වම හා අනුනාෙද්ඩය ො ය සිංුස ල්වතම්ිස ො  රූප පිළිතලලි්  

(1) මාත්රා 2 + 4 හා මාත්රා 4 + 4  

(2) මාත්රා 4+ 4 හා මාත්රා 2 + 4  

(3) මාත්රා 2 + 2 හා මාත්රා 2 + 3  

(4) මාත්රා 2 + 4 හා මාත්රා 3 + 3  

 

37. තදතලාලමඩු ශ්ා්ති කේමත  අ්ෙේෙෙ වාටයමය තපළපාලි තදකි. 

(1) තොන් යාෙය හා මී බ්ධවය (2) ඇත් බ්ධවය හා අඹ විදමව 

(3) යහ් දනක්ම හා පත්තිි (4) තදතලාල තොඩය බනසීම හා හත්පද තපළපාලිය 

 

38. තමම ඉනට්ටිය ්ම්ූේණ ිරීමට ුදුසුද පද තකාට්න ඇතුළත් ලනණය තෙ න්ව 

“ෙකිලත්......... ිත්ෙත්............... ෙරිෙෙ ිලකු තදාම්”  

(1) ෙිලෙෙ - ිට ෙක (2) ෙිලෙෙ - ගුද ෙෙ 

(3) ගුංදත් - ිටෙක (4) කෙතදාම් - ිටිෙක  
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39. පහෙනට තදතලාල ඇුනම් කට්ට යට අයත් තකාට්න දනක්තලව ලනණය ල්ත්  

(1) ත්න ය, ඉණ හනඩයය හා පච්නලඩයම (2) හනට්ටය, අවුල හනනය හා කාඟුල කුට්ටම 

(3) කාඟුල කුට්ටම, හනට්ටය හා රැළි ්ාය (4) හඟ , සිඛ්ා බ්ධවය හා කාඟුල කුට්ටම 

 

40. පහෙනට වේෙව ්ම්ප්රදාත  ප්රලේධවයට දායක වූ ිලලපී් තදතදතවක් ල්ත් 

(1) විල්් ඔ තබාඩුල මහො ්හ තක්. එ්න. ප්රවා්ුස මහො 

(2) අේතව ලි්න ඉඹුලතොඩය මහො ්හ එ්න. පණීභානෙ මහො 

(3) නශදනලතල තපාඩිමහත්ෙයා මහො ්හ තජ්. ඊ. ත්නදනම් මහො  

(4) සිරිතබ හාමි මහො ්හ තජ්. ඊ. ත්නදනම් මහො 

 

IV    ක ොටස - ්බනෙමු වේෙව 

 

31. ්බනෙමු වේෙව ්ම්ප්රදාය ප්රනලිෙ ප්රතශශ් ල්ත් 

(1) නත්වපුන, බ ්තොඩය, ක ලාව  (2) කෑෙල , කුරුවිට, ඇඹිලිපිටිය 

(3) බ ්තොඩය, අම්බ ්තොඩය, ඇහනලියතොඩය (4) ක ලාව, ලනලිමඩය, තහානණ 

 

32. ්බනෙමු ල්වමකට අයත් තකාට්න ෙණව  

(1) හෙ ි. (2) හෙන ි. 

(3) පහ ි.  (4) හය ි. 
 

33. මාත්රා 2 + 2 ුදළු ෙි තිෙට අයත් දවුල පදය  

(1) ජිංෙ ෙො තදාම් ය (2) ජිමිෙ කුඳා තදාම් ය 

(3) කුදත් ෙක්ිට ෙකට ජිමිෙක ය (4) ජිං ිටිෙක් ෙත් ිටිෙක ය 

 

34. ්බනෙමු වේෙව ්ම්ප්රදායට පමණක් අයත් ල්වම් තදකි. 

(1) විනාඩි ්හ ෙජො (2) හනුමා ්හ සිංහනාජ 

(3)තකාවු ා ්හ අි ා (4) අටකුරු ොහක ්හ තුනඟා 

 

35. පහ්මඩු ශ්ා්ති කේමත  පුනාලාත්ෙ කොලට අනුල ිස්රුදාල ලනළුසු නු ල්ත්  

(1)ම ය නු ය (2) පඬුල්නතදේ නු ය 

(3)පඬි නු ය (4) ත්නනමා් නු ය 

 

36. කදම්භ පක්ි හා ම්ඩුක ල්වම්ිස ො  රූප පිළිතලලි් 

(1) මාත්රා 3 + 3 හා මාත්රා 3 + 4 (2) මාත්රා 3 + 4 හා මාත්රා 3+3 

(3) මාත්රා 2+3 හා මාත්රා 2+2 (4) මාත්රා 2 + 3 හා මාත්රා 2 +4 

 

37. පහ්මඩු ශ්ා්ති කේමත  අ්ෙේෙෙ වාටයමය තපළපාලි තදකි. 

(1) තොන් යාෙය හා යහ් දනක්ම (2) අඹ විදමව හා තපාත්කතඩ් පාලිය 

(3) අයිතල යනීම හා තදතලාල තොඩය බනසීම (4) හත්පද තපළ පාලිය හා නාමා මනරීම 
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38. තමම අඩයේල ්ම්ූේණ ිරීමට ුදුසුද පද තකාට්න ඇතුළත් ලනණය තෙ න්ව 

“ෙත්ෙකු ............ තදාංෙඩය............ජිංෙත් තදාං කුද ෙෙ කුද” 

(1) ජිංදං - ෙකුජිත් (2) ජිත්ෙම් - ජිජිකුද 

(3) ජිංකුද - ජිංදම් (4) ජිත්ෙත් - ෙරිිට 

 

39. ්බනෙමු පබළු ඇුනම් කට්ට යට අයත් තකාට්න දනක්තලව ලනණය ල්ත් 

(1) හනට්ටය, කනපටිය හා  උලඋඩයය (2) ත්න ය, අවුලහනනය හා පච්නලඩයම 

(3) හනඩයකෑල , පබළු හනට්ටය හා තවත්තිමා ය (4) හඟ , ජටාල හා නතු තනශද  

 

40. ්බනෙමු වේෙව ්ම්ප්රදාත  ප්රලේධවයට දායක වූ ිලලපී් තදතදතවක් ල්ත් 

(1) සිරිතබ හාමි මහො ්හ නශදනලතල තපාඩි මහත්ෙයා මහො  

(2) සිරිතබ හාමි මහො ්හ තජ්. ඊ. ත්නදනම් මහො  

(3) පණීභානෙ මහො ්හ අේතව ලි්න ඉඹුලතොඩය මහො 

(4) තක්. එ්න. ප්රවා්ුස මහො ්හ නශදනලතල තපාඩිමහත්ෙයා මහො 

 

 

** 
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1. සියලු ා ප්රශ්නවල ට ුදුසුද පිළිතුරු ඔබත්  පිළිතුරු පත්රත  අද්ො  රා්ප අාං  කයොද්ො ඉදිරිකයන්ත්  යන්ත්ප. 

 
(i)  න් හා භාල ්ංකලපය පිළිබඳ භනෙමුි විසි් ලියව  ද ශ්ා්නීය ග්ර්ථය ල්ත්................................... යි. 

(ii)  “  කටතදාඩයල්ත් ගිය ගිය ෙනව තපනත ්ත් ”  යව කවි පදතය් ියතලව ෙනමි වාටකයට අයත් නරිෙය  

ල්ත්…………ය.  

(iii) ................................... ලට්ටම ම ාත්රා 2 + 2 + 4 ො රූපයට අයත් තේ. 

(iv) ශ්ා්ති කේම ආශ්රිෙල ්නනසිලි ිේමාණය ිරීතම්ී ...................................ක ාතල්  නතබව පිටිලහ  ලනදෙත්  තේ. 

(v)    මණිූරී වේෙව ්ම්ප්රදාත  ප්රධාව අලවදය භා්ඩයය ................................... වමි් හුස්ලයි. 

(vi) “පහෙ නට ශ්ා්ති කේම ්ාිසෙය ” කාතිය නනවා කනව  ශතශ................................... මහොය. 

(vii) “අයි ය ” යනු උඩයනට වේෙව ්ම්ප්රදායට අයත් ................................... ශ්ා්ති කේමත  ප්රධාව ්නනසිල ි. 

(viii)  1968 ලේෂ්ත ී රන්ත්ද්ද් වනමනති මුද්රා වාටය ිේමාණය කනව  ශතශ ................................... මහොය. 

(ix) මිපුරි වේෙව ්ම්ප්රදාත  නාධාත්  නංෙල න්ත්රාභනණල ට අයත් තකටි්ාය හා ිස්ට  පළිලව තේ ය හුස්ලව  

වාමය්   ල්ත් (1)................................... ,(2) ................................... . 

(x)   වේෙව ක ාතේ නූෙව ප්රලණො ත ් පහෙ ්ඳහ් ලේෂ්ල  සිුසවු ුදවිතශ්නී  සිුසවිම් ල්ත්, 

1952 (1)  ................................... , 1956 (2) ................................... . 

 

2.   

(i) මාත්රා 3+4  උඩයනට තහ  පහෙනට තහ  ්බනෙමු ්ම්ප්රදායට අයත් තබන පදයක් ප්ර්නොන කන්ව. 

(ii) පහෙ දනක්තලව කවි පද තකාට් මාත්රා 2 + 3 ො  රූපයට ප්ර්නොන කන්ව . 

“පාවා අසිරි තවාහනන පාවා තදතවත් කුුදම” 

(iii) සිංහනාජ ල්වතම් අඩයේල තහ  අනුනාෙද්ඩය ො ය සි්ුස ල්වතම් ඉනට්ටිය තහ  විනාඩි ල්වතම් අඩයේල 

ප්ර්නොන කන්ව. 

 

 

දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප 

රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  

ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  

ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  

දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප 

රවරධ්ධනප ාොාොවර ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර  ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර  දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර 

ාොික  ාොාො ස  ාොපවර ාොස්ර ාොාොවර දුරස්ථ අධ්යොපන ප රවරධ්ධනප ාොාොවර   

      *    පන    ප්රශ්නවය අිලාේය තේ. 

 m<uqjeks m%Yakh yd f;dard.;a ;j;a m%Yak y;rla o we;=¿j m%Yak mylg muKla ms<s;=re 
imhkak' 

  iEu m%Yakhlgu ,l=Kq 12 ne.ska ysñ fõ'  

 

භූකයෝා ිභද්යොවර  I, II 

புவியியல் I, II 

Geography I, II 

 

අ. කපන ො. ස. සොාොපය කපන   ිභාොයය - උපන  ොර  සම්ාන්ත්රණ  ාොාොවර - 2022 (2023) 

கல்விப்  ப ொதுத்  தரொதரப்  த்திர (சொதொரண தர)ப்  ொீட்சச- ஆதரவு கருத்தரங்கு பதொடர்  - 2022 (2023) 

G. C. E. Ordinary Level Examin

අධ්යොපන ප අාොත්යොාංාය 

கல்வி அமைசச்ு 
Ministry of Education, Sri Lanka 

44 S   II 

පැටුම් (කේශිය)     II 

 

අ. කපන ො. ස. සොාොපය කපන   ිභාොයය - උපන  ොර  සම්ාන්ත්රණ  ාොාොවර - 2022 (2023) 

கல்விப்  ப ொதுத்  தரொதரப்  த்திர (சொதொரண தர)ப்  ொீட்சச- ஆதரவு கருத்தரங்கு பதொடர்  - 2022 (2023) 

G. C. E. Ordinary Level Examination - Support Seminar Series - 2022 (2023) 
 

පැටුම් (කේශිය)     I,II 

நடனம் (சுNjச)   I,II 
Dancing (Oriental)      I,II 
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3. පහෙ ්ඳහ් මාොකා අතුරි් තුවක් පිළිබඳල තකටි ්ටහ් ලිය්ව. 

(i) ල්වම් 

(ii) වම්නකාන ොථා 

(iii) මිරැ්ඩයා තහනම ො මහත්මිය 

(iv) අංෙ නනවය 

(v) කනිලය මුද්රා වාටයය 

  

4. තශිලය ශ්ා්ති කේම පිළිබඳ විමසීතම් ී ූජාවිධි නටාතේ අ්ෙේෙෙ තපාුස  ක්ෂ්ණ තම්ම අවවයො  ක්ෂ්ණ 

ද පිළිබිඹූ තේ. 

(i) පහ් මඩුතේ අ්ෙේෙෙ නාරිත්රවිධි තදකක් වම්කන තකටිතය් හුන්ල්ව. 

(ii) තදතලාලමඩු ශ්ා්තිකේමයට පමණක් ආතේණික වූ ොයවය ්ිසෙ වේෙව අංෙයක් වම්කන එය වි්නෙන 

කන්ව. 

(iii) තකාතහාඹාකංකාරි ශ්ා්තිකේමත  කො පුලතේ පිළිබිඹු ලව මාවල ගුණධේම පිළිබඳ ඇෙයීමක් 

කන්ව. 

 

5. (i)  සිංහ  ෙනමි වනටුතම් එව කළ තෙඩි වනටුමට ්මාව ද්රවිඩය ෙනමි වනටුම වම් කන ඒ පිළිබඳ ල තකටිතය්        

පනහනිලළි කන්ව. 

(ii)   ෙනමි වනටුම හා ්ම්බ්ධ ොයවාලලි් පිළිබිඹු ලව ඇදිසළි හා විශ්නලා් පිළිබඳ ල උදාහනණ තදමි් වි්නෙන 

කන්ව. 

(iii) “තක ළම් වාටකය මඟි් ්මාජ විලනණයක් සිුස තේ.”තමම ියමව පනහනිලළි කන්ව. 

 

6. පහෙ දනක්තලව රූප ඇුදරි් අ්ා ඇති ප්රශ්නවල ට පිළිතුරු ්පය්ව. 

   

A B C 

 

(i) A රූපත  දනක්තලව වේෙව ්ම්ප්රදාය ්ඳහ් කන වේෙව අංෙ තුවක් වම් කන්ව. 

(ii) B රූපත  දනක්තලව වේෙව ්ම්ප්රදාය වම්කන එය ආහාේය අභිවතය් තපාතහා්ත් බලට කරුු ඉිලරිපත් 

කන්ව. 

(iii) C රූපත  දනක්තලව ක ා කාතිය වම් කන එිස ුදවිතශ්නෂ්  ක්ෂ්ණ පනහනිලලි කන්ව.  

 

7. (i)   වේෙව ක ාල හනදෑරීතම් අත්පත් කන ෙෙ හනි මාවවීය ගුණාංෙ තදකක් ඇෙයීමට  ක් කන්ව. 

(ii)   වේෙව ක ාතේ උ්වතියට තේිලකා ප්ර්ංෙල  දායකත්ලය පනහනිලළි කන්ව. 

(iii)  අ්ෙේජාතික ලශ්තය් වේෙව ක ාල හනදෑරීතම් ලනදෙත්කම වි්නෙන කන්ව. 

 

***** 


