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අ.පතො.ව.පවාමා යපපතෂප-පඋතකාරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේද පත්ාක්ණපාඛාලප-පඅධ්යාත පඅමාත්යාිංය 
   

 

 

 

 

 
 

 

01) පප(i)පසටප(x)පදක්ලාපඇතිපසයලුපමපඅනුපකොටවනලටපපකටිපපිළිතුරුපවතය්ත .පකිසය්මපඅනුපකොටවකටපඔබ 

පපපිළිතුරුපප ොලිය්තප්තප ්මපඑහිපඅිංකයපලියාපඉරක්පඅඳි්ත . 
 

(i)පපප“පවොඳුර,පමමපය්ත ටපප ොනිවනපවමි.” 

 (අ)පපපපමහිප„පවොඳුර‟පයනුපල්තපඅමත්්තප්තපකාටපද? 

  (ආ)පපප්මපප්රකායපඇතුෂ් ප්ර්තයයප ්මපකර්ත .  

 

(ii)පපපකැරපමිණිබරණප  රැවන 

 රස්තපසුරපවැවුප පසුලශවන 

 (අ)පපපප්මපකවිපේපඉතිරිපතදපපදකපව්මපූර්ණපකර්ත . 

 (ආ)පපප්මපතදයපඇතුෂ් පකාලයප්ර්තයයපකුමක්පද? 

 

 (iii)පපප“මිංපඅශපුපආරිංචියක්ප ැශැ.පකාපග්තපදපආරිංචිපඅශ්තප්තප” 

 (අ)පපපපමහිපදැක්පල පආරිංචියපකුමක්පද? 

 (ආ)පපඉශත්පකත්ාපබශටපව්මබ්තධ්පවපපදපද ාපකවුරු්තපද? 

 

(iv)පපපතශත්පදැක්පල පකාලයප්ර්තයපලිූ පරචකය්තප ්මපකර්ත . 

 (අ)පපවක්ලාලිහිණිප  

 (ආ)පපසුබපඋදෑව  

 

 (v)පපප“ප්මපරජ්ජුරුපලෝපඉත්ාපමරණපභයි්තපභයත් ලපගියාශ.” 

 (අ)පපපප්මපප්රකායපකපෂ පකලපරක්පද? 

 (ආ)පපප්මපතාඨයපඇතුෂ් ප්ර්තයයටපමා්රයපවපතාලිප්ර්තයයප ්මපකර්ත . 

අධ්යාත පඅමාත්යාිංය 

ඉ-ඉපගනු්මපශාප ැණවපඅධ්යාතනිකපලැඩවටශ්තපකකකය 

අ.පතො.ව.පවාමා යපපතෂපවිභාගයප-පඋතකාරකපව්මම්ත්රණපමාාලප- 2017 

 
සිංශපභාාලපශාපවාහිත්යයප- III ත්රය 

 
සිංශපමාධ්යය 

 

11 ප්ර ණිය 

 

කායප-පතැප2 

 
උතපදවනපදීපඇතිපතරිදිපප්රන පකකටපතමණක්පපිළිතුරුපවතය්ත . 
1, 2, 3, 4, ප්රන ලට් ප5, 6, 7පප්රන ලලි්තපඑකකට් පපිළිතුරුපවතය්ත . 
පමමපත්රයපවහශාපහිමිපකුණුපගණ ප80පකි. 



අ.පතො.ව.පවාමා යපපතෂප-පඋතකාරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේද පත්ාක්ණපාඛාලප-පඅධ්යාත පඅමාත්යාිංය 
   

 

 (vi)පපපදිපවයිපපලපශරපඑහිපසුරපවිම ක්පපපපපපපපවට 

 පරපවයිපඅමාපරවමයපකපපියවපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපදුට 

 (අ)පපපප්මපකාලයපඛ්ඩඩයපඇතුෂ් පකාලයප්ර්තයයපරච ාපවපවාහිත්යපුගගයපවහශ්තපකර්ත . 

 (ආ)පපපමහිපදැක්පල පග්මපපියවපශැඳි්තපල ප මපකුමක්පද? 

 

 (vii)පපප“ප ොකර්තපඑපවාපපියතුමපේපඅණපඉක්මලාපපුතුප්ත” 

 (අ)පපපප්මපතාඨපය්තපදැක්පල පඅලවනයාලපකුමක්පද? 

 (ආ)පපප්මපතාඨයපවහිත්පවාහිත්යපකතතියපඅය් ල පවාහිත්යාිංගයපකලරප මි්තපශැඳි්තපේපද? 

 

 (viii)පප“දැ්තප ්මපශරිපඩාදියපඅක්පක,පශලවටපඅඹරමු.” 

 (අ)පපපප්මපතාඨයපඇතුෂ් පතාඩප්මප මපකුමක්පද? 

 (ආ)පප„ශලවටපඅඹරමු‟පය්තප ්තපකලරපද්රලයයක්පඅදශවනපපේපද? 

 

 (ix)පපප පබපවවපදෂපරෂපපතෂපනුබප ැපග  

 පබපමශපමුහුදපඑමපවහපඋතුපර්තපපතප   

 (අ)පපපපමහිපපයදීපඇතිප„බ‟පය පතදපේපඅර්යපපදකපපල පපල පමපදක්ල්ත . 

  (ආ)පපප්මපකාලයප්ර්තයයපලිූ පකතුලරයාපේප මපකුමක්පද? 

 

 (x)පපපතශත්පදැක්පල පකතුලරු්තපලිූ ප්ර්තයයක්පබැගි්තප ්මපකර්ත .ප 

 (අ)පපපගුරුළුපගෝමී්ත 

  (ආ)පපධ්ර්මපව  පහිමි      

           (කුණුප2පx 10 =ප20 යි.) 

 

02) පපතශත්පදැක්පල පගදයපශාපතදයපතාඨපකියලාපඅවාපඇතිපප්රන ලටපපකටිපපිළිතුරුපලිය්ත .ප 

 

(i) “පබෝධිව් ලය්තපලශ්තපව පඑදලවපඋදෑව පපවොපෂොවනපකෂයක්පසුලහපතැනි්තපඉවනපපවෝධ්ාප ශා 

ක්යක්පඅග ාපකසීපවළුලක්පශැහපවර්ලාභරණපය්තපවිභූෂිත්පලැපප ොපයක්පරවපය්තපඅ්රපවපඅමරාප

පේවී්තපවිස්තපපිස පදපපභෝජ යපඅනුභලපපකොටපමශ් පපතරශරි්තපලාවල්පපදොරකඩටපපගොවන” 

 (අ)පපපපමමපතාඨයපකුම පඅලවනයාලක්පශාපව්මබ්තධ්පපේපද? 

  (ආ)පපලාවල්පපදොරකඩටපඑ්ත ටපපතරපගම ටපසදා ්මපවීමපකියාතා පකරුණුපපදකක්පලිය්ත .  

 



අ.පතො.ව.පවාමා යපපතෂප-පඋතකාරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේද පත්ාක්ණපාඛාලප-පඅධ්යාත පඅමාත්යාිංය 
   

 

 (ii) ගප්තපමිණිපබැබළිපකිරපණේප වත්තාය 

  රප්තපයට‟ගපවැවුලිඳුපදදප ගතාය 

  අප්තපකරපකෂපපුරපඅතප  රතාය 

  පතප්තපදකුණැපමශපව්තපපදේරද තාය 

 (අ)පපපමශපව්තපපේලාපේපක්ණපපදකක්පවහශ්තපකර්ත . 

  (ආ)පපඅිංකිත්පතදලපඅර්යපලිය්ත . 

 

 (iii)ප“පුිංචිපමැණිකාපේපකබප ැතිපගතිය් ,පවා්තත්පබලපශාපයටශ් පතශ් පගතිය් පනිවාපකවුරු් පඈ 

  ප්රියපකෂශ.පපුිංචිරාපතලාපකිපේපපුිංචිපමැණිකාපමුලැ් තියක්පලපේ‟යිපකියාපය.පපිවනසුපලැේදා 

  පකොටිපයකැයිපකිය්ත ටපපුරුදුපවීපසටිපග්මමුපපුිංචිපමැණිකාපගැ පකීපේපපකොටියාපේපතැටියාප 

  මුපලක්පපලාපකියාපය.” 

 (අ)පපපුිංචිපමැණිකාපපකපරහිපදක් ටපැපබ පවිප පගුණාිංගපපදකක්ප ්මපකර්ත . 

  (ආ)ප“පකොටියාපේපතැටියාපමුපලක්පපලා”පය්තප හිපඅදශවපකුමක්පද? 

 

 (iv) කඳුපබෑවුමකපදිංපපබෝවිටිපතඳුරුප වා 

  තශෂටපඇදීපතරමල්පපතතිපඉලත්ප ප ොා 

  කපදෝපදිපය්තපපතොඟලාපර්තප පපුලි ත්ා 

  විංගීත්ල් පවීපයමිපඉදිරියටප ගා 

 (අ)පපමුල්පතදපපදපක්තපදැක්පල පතරිදිපගඟපවනලාභාවිකලපගාපය පඅුගරුපවහශ්තපකර්ත . 

  (ආ)පඅිංකිත්පතදලපඅර්යපදක්ල්ත . 

 

 (v) “මැපේපප්මපඅභිමා යපමෑටපලඩාපව්මත් පඇ් ත්්තපඇතිපපශයි්තපව්මතත්ක්පනිවා් පප ොපපලයි.පත්මා 

  ජාතිපව්මත්ත පප ොපල පපශයි්තපජාතියක්පනිවා් පප ොපපලයි.පරත් පපශයි්තපකපශාපත්මාපද්ත ා 

  ශිල්තපතමණක්පනිවාපය.” 

 (අ)පපපමහිපදැක්පල පත්ැ ැ් තියපපකපරහිපඅභිමා යපඇතිපප ොවීමටපශාපඇතිපවීමටපපශ තුපපේපයැයි 

  කියැපල පකරුණපබැගි්තපලිය්ත . 

  (ආ)පපමයපකලරපඅලවනයාලක්පශාපව්මබ්තධ්පපේපද?  

       (කුණුප4 x 5 =ප20) 

 

 

 
 



අ.පතො.ව.පවාමා යපපතෂප-පඋතකාරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේද පත්ාක්ණපාඛාලප-පඅධ්යාත පඅමාත්යාිංය 
   

03) පපඋ්මමේගපජාත්කපකයාකරුලාපඑක්පඑක්පපුේගයාපපකපරහිපදක් ටපැපබ , 

(i) මා ලපහිත්ලාදීපචර්යාල්තපද 

(ii) හිිංවාකාරීපගතිපක්ණපද 

ස් පග්ත ාපතරිදිපපග ශැරපතායි‟පඋදාශරණපපදකපබැගි්තපපදමි්තපවිවනත්රපකර්ත . 

 ැත්පශෝ  

එකපමපත්ැ ැ් ත්කුපඅලවනයාපපදකකපදීපපල වනලපශැසපර පආකාරය, 

(i) අිංගුලිමාපපවොරුපශා 

(ii) අිංගුලිමාපපත්රු්තපේ 

චරිත්පමගි්තපපිළිබිඹුපපලයි.පනිර්දිනටපතාඩමපඇසුපර්තපඋදාශරණපපදකපබැගි්තපපදමි්තපප්මපඅදශවපවිවනත්රප

කර්ත .    

           (කුණු 15 යි) 
 

04) පපසිංශබාහුප ාටයයපමගි්තපඉදිරිත් පපකපර්තප්තප, 

(i) මවුපිය්තපතුෂපදරුල්තපපකපරහිපල පඅසීමිත්පදාරකපවනප්තශය්  

(ii)  ලයමයපදිවිපපතලත්ක්පපලනුපල්තපදරුල්තපතුෂපතල්  ාපඅපේක්ා්  

අත්රපඇතිපඅරගයපයි.පසුදුසුපඋදාශරණපපදකපබැගි්තපපදමි්තපප්මපඅදශවපතැශැදිලිපකර්ත . 

 ැත්පශෝ  

කෑරගපපලපශරපලැනුමපකියල පරසකයාපඇතුළුපල්තප්තප, 

(i) වශ්රීක් ලපය්තපද   (i) සු්තදර් ලපය්තපද 

පිරිපරමණීයපතරිවරයකටපය.පඑක්පඑක්පකරුණපවහශාපඋදාශරණපපදකපබැගි්තපදක්ලමි්තපවිවනත්රපකර්ත . 

(කුණුප1කපයි) 

 

ක,6පශාප7පප්රන ලලි්තපඑකකටපතමණක්පඋ් ත්රපලිය්ත . 

 

05) පපඅලවනයාපශාපසේධිපනිරතණපේපදීපබැේපේගමපකතුලරයාපදක්ල පවාමර්යයයපඋදාශරණපතු ක් 

 ඇසුපර්තපවිවනත්රපකර්ත .       (කුණු 10පයි) 

06) පපලවනවා යපකාලයපනිර්මාණයපචම් කාරජ කපතරිවරපලර්ණ යකි.පඋදාශරණපතු ක්පමගි්තපප්ම 

 කියම පතැශැදිලිපකර්ත .       (කුණු 10පයි) 

07) ප උදාශරණපපග ශැරපතාමි්තපඅපූරුපආකාරයකටපඋතපදවනපපද්ත ටපජ කවියාපතුෂපවපනිවර්ගපශැකියාල 

 “ශා ාපහීයපතා ාපඅඞශැපර්තපදැප්ත”පකවිපපතපෂ්තපනිරපිත්පය.පපනිදසු්තපතු ක්පවහිත්ලපවිවනත්රප 

 කර්ත .          (කුණු 10පයි) 

  



අ.පතො.ව.පවාමා යපපතෂප-පඋතකාරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පසිංශපභාාලපශාපවාහිත්යය 

පත්ොරතුරුපශාපව්තනිපේද පත්ාක්ණපාඛාලප-පඅධ්යාත පඅමාත්යාිංය 
   

 


