
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
වැකිය යුතුයි : 
 I සිට X තෙක් ඇති සියලුම අනු තෙොටව්ලට තෙටි උත්ෙර ලියන්න. කිසියම් අනු තෙොටවෙට  උත්තර 

නනොලියන්නන් නම් එහි අංකය ලියා ඉදිරිනයන් ඉරක් අඳින්න. 
 

 
01. I. ඳශෙ වශන් ඳදල අරුත් ඳැශැදිලි ලන තවේ ලාෙය තදෙක් ලියන්න. 
  1.  ප්රවාදය       2. ප්රාවාදය 
 

II. ඳශෙ ලාෙයතයි  ලනන නෙකක අක්ර විනයාවය වතදොව් ය.  ම ලනන නෙක ඳමණක් නිතදොව් තෙොට 
ලියන්න. 
මාෙෘොනුක ල රනනා ලිවීතමන් අදශව් නිරවුල් ල ඉදිරිඳත් කිරීතම් නිපුනොල වංලර්ධණය ෙර ගෙ 
ශැෙ. 

 
III. ඳශෙ ලනන වන්ධි තෙොට ලියා  ම වන්ධි ලර්ගය නම් ෙරන්න. 
 1. ජීලන + උඳාය      2. නිල් + උපුල් 
 
IV. ඳශෙ ලාෙයතේ  වශන් ල ඇති උඳවර්ග ඳද තදෙක් උපුටා දක්ලන්න. 
 විතදව් වංනාරෙයන්තේ ආගමනය රටට විනිමය උඳයා තදයි. 
 
V. ඳශෙ ෙද ෙළු අකුරින් මුද්රිෙ ඳදල අර්ථය තලන තලන ම ලියන්න. 

 ෙෙ මතු ද සින්තේ - පිළිමල් ෙප ද සින්තේ 
 
VI. ඳශෙ අදශව් ලට ගැෂතඳන ෙනි ඳදය බැගින් ලියන්න. 
 1. යමක් තශෝ යතමකු සිි  කිරීමට ෙනන ද තදය.       

2.  දුර දිග බා ක්රියා කිරීම. 
 
VII. ඳශෙ වශන් තශේන් තගොවිෙැන ශා වම්බන්ධ තයදුම් ලට ගැෂතඳන තඳොදු භාා ලයලශාරතේ   න අදශව 

ලියන්න. 
 1. ලෑදම       2. වෙයන් 
 

VIII.ඳශෙ වශන් ලාෙය වතදොව් ත  නම් වලා නිතදොව් ෙර නැලෙ ලියන්න. 
 1. ෙැන ෙැන පියුම් තඳොකුණු වුශ. 
 2. අඳ විදයාතේ  දක් සිසුන් ඇෙ. 

 

IX. ඳශෙ ෙද ෙළු අකුරින් මුද්රිෙ ඳද අයත් ලන ක්රියා ලර්ගය නම් ෙරන්න. 

 1. ලැසි ලසිද්දී නාය යෑම් ෙර්ජන ලැඩි ත . 

 2. සියලු තදනා ම තමම ඳණිවිඩය පිළිගනිත්ලා. 

 
X. ඳශෙ තයදුම්ල ඳෂමු ලනනය වමඟ තදලන ලනනය තනොගැෂතේ.  ම ලනන ගැෂතඳන තවේ නැලෙ 

ලියන්න. 
 1. විචිත්ර දසුන       2. දෂදා මන්දිරය 

 
(කුණු 2 x 10 = 20) 

 

11 නරේණිය  සිංහ භාෂාල හා සාහිතයය II    කාය පැය නෙකයි. 



 

 

02. ඳශෙ දැක්තලන (ආ), (ආ), (ඉ), (ඊ) යන විව්ෙර අතුතරන්  ෙක් තෙෝරාතගන ලනන 250 ෙට තනොඅඩු ලන තවේ 
රනනයක් ලියන්න. රනනය වශා තයෝගය මාෙෘොලක් ද තයොදන්න. 

 

(අ) මිනිවා විසින් ෙරනු බන විවිධ වංලර්ධන ොර්යයන් තශේතුතලන් ලන ගශණය අඩුවීම, ව්ලභාවිෙ ලයවන 
බහු වීම. ඇෂ මං අලි ර වීම, ලගුරුබිම් තගොඩවීම, ෙඳුෙර ප්රතේ අශව් දියට නිරාලරණය වීම ආදි විවිධ 
තශේතු නිවා ගංලතුර, නායයෑම් ආදි ව්ලභාවිෙ ලයවන බහු තලමින් ඳලී..  ම විඳත් අලම ෙර ගැීමමට 
ගෙ යුතු ක්රියාමාර්ග ඳැශැදිලි ෙරමින් රනනාලක් ලියන්න. 

 

(ආ) ජන මාධයන්ි  රිය අනතුරක් ගැන වශන් තනොලන දිනයක් තවොයා ගැීමමට තනොශැකි ෙරමට 
ලර්ෙමානතේ  රිය අනතුරු බහු වී ඇෙ.  ම තශේතුතලන් විතේතයන් ම ෙරුණ ජීවිෙ විා වංඛ්යාලක් 
රටට අි මි වී ඇති අෙර අංග විෙත්ලයට ඳත් ලන පිරිව ද අති විා ය. දිනඳො සිදු ලන තමම රිය 
අනතුරු ලට තශේතු ශා වලා අලම ෙර ගැීමමට සුදුසු ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම ප්රමුඛ්ෙම ොර්යයක් 
තවේ වො ක්රියා ෙෂ යුතුය. 

 

(ඉ) විවිධ පිළිො ජනනය කිරීතම් මුොරෙයක් වීම, ගිනි ෙැබීතමන් ලායු දුණය ඉශෂ යාම, දිරා තනොතයන 
නිවා ඳාංශු දණය වීම ලැනි ඳාරිවරිෙ ශා වමාජ ගැටළු රාශියක් නිර්මාණය විමට මුාශ්රය වී ඇත්තත් 
තඳොලිී.න් භාවිෙයයි. විවිධ උත්වල අලව්ථා, ආශාර ද්රලය ැගතගන යාම ඇතුලු නුෙන වමාජ ක්රියාොරෙම්  
ලට තඳොලිී.න් නැතිල ම බැරි අංගයක් බලට ඳත් ල ඇෙ.  තශත් තඳොලිී.න් නි්ඳාදනය ශා භාවිෙය 
ෙශනම් කිරීම ොතෝචිෙ ලැදගත් ී.රණයකි. 

 

(ඊ) ෂමා අයිතිලාසිෙම් උල්ංඝනය කිරීම නුෙන වමාජතේ  නල ප්රලණොලක් තවේ ඉව්මතු තලමින් ඳලති. මල් 
ෙැකුළුලන් දරුලන් විවිධ අඳතයෝජන ලට ක් තෙොට මරා දැමීතම් පුලත් නිෙර අවන්නට ැතේ. තමකී 
තේදජනෙ ෙත්ත්ලය නෙර කිරීමට තදම පියන් ශා දරුලන් දැනුලත් කිරීම ශා  ලැනි අඳරාධෙරුලන්ට 
ඉක්මනින් ීමතිය ක්රියාත්මෙ තෙොට දඬුලම් බා දීම ොලීන අලයොලකි. 

(කුණු 25 යි) 
03. ඳශෙ වශන් තේදය ලනන 55 – 60 අෙර ලන තවේ වාරාං තෙොට ලියන්න. 
 

දකුණු ආසියා ොඳතේ  රටලල් අතුරින් ශ්රී ංොත  වාක්රො මටමටම තදලැනි ලන්තන් මා දිලයිනට 
ඳමණය. ශ්රී ංොල වංලර්ධනය තලමින් ඳලතින ආර්ක ෙ ක්තිතයන් අඩු රටක් වුල ද ලාර්කෙ ල සිය දෂ 
ජාතිෙ ආදායතමන් සියයට ශෙරෙටත් ලැඩි ප්රමාණයක් අධයාඳනය වශා ලැය ෙරයි.  ම නිවා අතේ රතටම 
වාක්රොල සියයට අනු තදෙයි දම ඳශක් ෙරම් ඉශෂ මටමටමෙ ඳලතින බල අතිතයෝක්තියක් තනොත . 
ොඳතේ  ඳාකිව්ථානය, තන්ඳාය. බංගාතේය ශා භූොනය ලැනි රටලල් වමඟ වවන විට  ය ඉශෂ 
මටමටමකි. වමව්ෙයක් ලතයන් ශ්රී ංොත  වාක්රො මටමටම දකුණු ආසියානු ොපීය රටලල් අතුරින් ඉශෂ 
මටමටමෙ ඳැලතිය ද රට තුෂ අධයාඳන ඳශසුෙම් ලයාේෙ වීතම් ඇති විමොල නිවා ප්රතේ ශා ඳෂාත් අනුල 
වාක්රො මටමටම්ල තලනව්ෙම් දක්නට ැතේ. ශ්රී ංොත  ජනරිය ඳාවල්, වි්ල විදයා ලැඩි ප්රමාණයක් 
පිි ටා ඇත්තත් බව්නාි ර ඳෂාෙ තුෂ ය.  තශත් අතනකුත් ඳෂාත් ලට ලඩා බව්නාි ර ඳෂාතත් වාක්රො 
මටමටම ඉශෂ ය. ඳවුල්ල ආර්ක ෙ ක්තිය ද වාක්රො මටමටම්ල තලනව්ෙම් ඇති කිරීමට බඳා ඇෙ. ලැඩි 
ආර්ක ෙ ක්තියක් ඇති ඳවුල්ල අයට ජනරිය ඳාවල් තුළින් ලැඩි ඳශසුෙම් බා ගැීමමට ඇති ශැකියාල නිවා 
අඩු ආදායම් ඇති අයතේ දරුලන්ට ලඩා ගුණාත්මෙ අධයාඳනයක් බා ගැීමමට අලව්ථාල වැසී ඇෙ. මින් 
ඳැශැදිලි ලන්තන් ඳවුල්ල ආර්ක ෙ ක්තිය වාක්රො මටමටම්ල විවිධත්ලයක් ඇති කිරීම තෙතරි  බඳා 
ඇති බල යි. 

(කුණු 25 යි) 
 

04. ඳශෙ දැක්තලන තේදය කියලා අවා ඇති ප්ර්න ලට තෙටි පිළිතුරු වඳයන්න. 
 

කිසියම් වාි ෙයය ෙෘතියක් වාර්ථෙ වීමට නම්  ි  රවය ශා උඳතයෝගිොල යන අං තදෙ ෙෘතිය තුෂ තලන් 
තලන් ල තිබීම ඳමණක් ප්රමාණලත් තනොත . වලා සුවංතයෝී ල තිබිය යුතුය. වාි ෙයය රවය යනු අඳ විඳීමට 
පුරුදු නි්චිෙ රව ගණනාලකින්  ෙක් තනො ල "උත්ෙරීෙර රවයකි."  මක් නිවාද යත් "උත්ෙරීෙර රවය" 
ැතබනුතේ  විශි්ට ොර්යයක් ලන නිරාමිව චිත්ෙ වමාධිය මගින් බැවිනි.  තමන් ම වාි ෙයය ෙෘතියෙ 
උඳතයෝගිොල  නම්  ි  උඳතේාත්මෙ ගාම්භීර්යය රවාත්මෙ වු ගාම්භීර්යයක් විය යුතුය.  ය තෙතනකු 
විසින් ඉටු ෙෂ යුතු යයි වම්මෙ යුතුෙම් ශා ලගකීම් පිළිබ ල ඉගැන්වීමට අදාෂ ගාම්භීර්යයක් තනො ල 
තවෞන්දර්යමය වු ගාම්භීර්යයක් විය යුතු ය. දු්ෙර බන්ධන ලට ඇේබැි  වුලන්ට වාි ෙයය ෙෘතියෙ ඇති 
තවෞන්දර්යාව්ලාදය පිළිබ ල තනොවො ෙම රුචිය ශරව් ඳද ප්රතශේළිො විවඳීතම් ෙත්ත්ලතයන් ඳලත්ලා ගෙ 
ශැකිය.  තවේ ම අධයාඳනෙතයකුට වාි ෙයය ෙෘතියෙ ඇති අගය  ි  ඇති උඳතේ තශෝ තතිශාසිෙ 
තෙොරතුරු ලට තශෝ සීමා ෙෂ ශැෙ. 

  

1. තමි  වශන් ඳරිදි වාි ෙයය ෙෘතියෙ ඳැලතිය යුතු ප්රධාන අංග ෙලතර් ද  



 

 

2. වාි ෙයය ෙෘතියෙ උඳතේ අඩංගු තනොවිය යුතු යැයි තමම ඳායතයන් ශැතේ ද  
3.  තම් ඳායයට අනුල වාි ෙය රවය උත්ෙරීෙර ලනුතේ  ෙලර තශයින් ද  
4. "නිරාමිව චිත්ෙ වමාධිය" යන්න ඳැශැදිලි ෙරන්න. 
5. දු්ෙර බන්ධන තවොයන්නන්තේ වශ අධයාඳනෙයන්තේ ොර්යයන් වාි ෙය රවාව්ලාදතයන් ඳරිබාි ර 

බලක් තමයින් ශැඟත  ද  
(කුණු 10 යි) 

 

05. තම් දිනල ඇද ශැතන අධිෙ ලර්ාලත් වමඟ බණ්ඩාරතල ශා අලට ගම්මාන ැගවක් නාය යාතම් ෙර්ජනයට 
ක් ල තිතේ. තම් පිළිබ ල ප්රතේලාසීන් දැනුලත් ෙරමින් ෙරුණු ඳැශැදිලි කිරීමට බණ්ඩාරතල ආඳදා 
ෙෂමණාෙරණ මධයවථ්ානය මිනන් ප්රොයට ඳත් ෙරනු බන දැන්වීම නිර්මාණය ෙරන්න. 

 

නැතනහොත් 
 

ඳශෙ ෙරුණු ලලින් අදාෂ ෙරුණු ඳමණක් තෙෝරා තගන ප්රතේලාසීන් අෙර තබදා ශැරීමට ලනන125 කින් 
ඳමණ යුතු අත් ඳත්රිොලක් වෙවන්න. (තමි  දැක්තලන්තන් වියදිගුන  ක්වත් සුභවාධෙ වමිතිතේ  ොරෙ වභා 
ැගව්වීතම් දී ඇති වු ෙොබතශන් තෙොටවකි. 
 
"අවුරුදු ඳො ෙරන තම් ෙටයුත්ෙ තම් අවුරුේතදත් තශොට ෙරන්තනෝනෑ. " 
"ඔ  ගිය අවුරුේතේ ෂමා නිලාතවට දානයක් දුන්නා. " 
"ඊට ඉව්තවල්ා අවුරුේතද ඉව්පිරිොතල්  ලාටමටුලක් සුේද ඳවිත්ර  තෙරුලා. " 
"තම් වැතර් අතේ ගතම් ඳාර ශදමු. " 
"ඔ  ඳාතර් ශැම ෙැන ම ලෂලල්. තදඳැත්තෙ ොණුත් ලැි ා. යම්ෙම් ලැවව්ක් ආතලොත් මඩ තලනලා. " 
"ගතම් ඔක්තෙොම  ෙතු වුතනොත් බැරිෙමක් නැශැ.තම්ෙට අතේ වමිතියයි තඳරමුණ ගන්න ඕන.තශොයි 
ශ්රමදානය තයොදා ගන්නලා නම් ඳශසු දලවක් තලන්න ඕනෑ. " 
" තශනම් බන 12 දාගමු.  දා ඉරිදා තන්. " 
"8.30 තලනතෙොටලත් ලැතේ ඳටන් ගමු. " 
"ෙවුරු ෙවුරුත් උදැල්ක්, ෙැත්ෙක්. තර්ක්ෙයක්, කඩ ලතේ වලා අරං  න්න ඕනෑ 
" ෙතෙොට තම්ෙට ෙෑම බීම. 
"වමිතිතේ  අරමුදලින් තදමු. 
"නරෙද ප්රාතේය ය වභාලට කියා තමෝටර් තේඩරයක් තගන්න ගත්තෙොත්  
"ඔ  වෙත් නරෙ නැශැ. වභාඳතිතුමා අඳට උද  ෙරයි. 
" තුමාට තම් ශරිතයන් ඡන්ද ශම්බ උණා තන්.  
" තශනම් තම් ගැන ගතම් ශැතමෝටම කියමු. 

 
(කුණු 10 යි) 


