
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 උඳදෙව් දී ඇති ඳරිදි ප්ර්න ඳශකට ඳමණක් පිළිතුරු ලියන්න. 

 1, 2, 3, 4 ප්ර්නලට් 5, 6, 7 ප්ර්නලලින් කකකට් පිළිතුරු වඳයන්න.  

 දමම ප්ර්න ඳ්රයට ිමි  ුණු  වඛ්යාල 80 කි. 
 

 
01. (i) සිට (x) දෙක් ඇති සියලු ම අනු දකොටව්ලට දකටි පිළිතුරු ලියන්න. කිසියම් අනු දකොටවකට ඔබ 

පිළිතුරු දනොලියන්දන් නම් කිම අඛකය ලියා ඉරක් අඳින්න. 
 
 (i) "ඕලා ගිිමන් කියනලා මට දනදලයි උවාවියට " 
  (ආ) දමම ප්රකාය කරන ්දද්ද  කවුරුන් විසින් ෙ? 
  (ආ) දමය උපුටාග් මුල් කෘතිදේ නම ුණමක් ෙ? 

 
(ii) "පුෙ මා විසින් ුණමක් කෂ මනා දේ ෙ?" 

  (අ) දමිම " පුෙ" යනුදලන් වශන් පු්දගයාදේ නම ලියන්න. 
  (ආ) දමය උපුටාග් ඳාඩදම් නම ුණමක් ෙ? 

 
(iii) ඳටන් සුරිඳු දුන් උඳදෙව් සිිම                දකොට 

  ඉටන් දබදන් ෙැමුදලන් ගුළි         අශවට 
  ............................................    .............. 
  ............................................    .............. 
 
  (අ) දමිම ඉතිරි ඳෙය දේළි දෙක වම්පර්ණ කරන්න. 
  (ආ) දමම ඳෙය ඇතු් ග්රන්යය රනනා කරන ්දද්ද කවුරුන් විසින් ෙ? 
 

(iv) "උඹ ෙැන් ඉක්මන් කරා ගමට යන කකයි ලඩා දශො."  
  (අ) දමදවේ ප්රකා කරන ්දද්ද කා ශට ෙ?  
  (ආ) දමම ඳාඨය ඇතු් කෘතිදේ නම ුණමක් ෙ? 
 

(v) "කදවේ වී නම් මම උන් ශා කක් දලි ." 
   (අ) දමම ප්රකාය කරන ්දද්ද කවුරුන් විසින් ෙ? 
   (ආ) දමම ඳාඨය ඇතු් ග්රන්යය රනනා වදේ කිනම් වාිමෙය ුගගදේ ෙ? 
 

(vi) ....................................................           .................... 
       ....................................................           .................... 
 රන්ලන් කරල් දගන කන ගිරවුන්  අතින 
 යන් මන ් දෙොසින් ම  දෙොරතුරු ියයම   ෙැන 
 
  (අ) දමිම මුල් ඳෙය දේළි දෙක වම්පර්ණ කරන්න. 
  (ආ) දමම ඳෙය ඇතු් ග්රන්යය රනනා කරන ්දද්ද කවුරුන් විසින් ෙ? 
 

(vii) "ඔහු දකදරිම ඇතිව දප්රේමය ියවා මම රස වැඳ  ශැර ෙමා දම් ලනදයිම දලදවි  ෙරුලිය."  
  (අ) දමම ප්රකාය කරන්දන් කවුරුන් විසින් ෙ? 
  (ආ) දමම ප්රකාය උපුටාග් කෘතිදේ නම ුණමක් ෙ? 
 

11 ශ්රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය - III    කාලය පැය ශ්ෙකයි. 



 

 

 
 (viii) "මශරස දනො බල මාදග දගිම ුණමදරක් උඳන." 
 

  (අ) දමදවේ ප්රකා කරන ්දද්ද කවුරුන් විසින් ෙ?  
  (ආ) දමම ඳාඨය ඇතු් ග්රන්යය රනනා කරන ්දද්ද කවුරුන් විසින් ෙ? 

 
(ix) "ඇ්ෙ දන්න්නඛ ! මට කදශම කකක්  ගැන කල්ඳනාලක් වුදන් ම නෑදන්. " 

 

  (අ) දමදවේ ප්රකා කරන ්දද්ද කවුරුන් විසින් ෙ?  
  (ආ) දමය උපුටාග් ඳාඩදම් නම ලියන්න. 
 

(x) ියෙශව මශ මුහුෙක්      දේ 
        ආගම ි ණි ඳශනක්     දේ 
  ......................................................... 

......................................................... 
 

(අ) දමිම ඉතිරි ඳෙය දේළි දෙක වම්පර්ණ කරන්න. 
(ආ) දමම ඳෙය ඳන්තිය රනනා කරන ්දද්ද කවුරුන් විසින් ෙ? 

(2 x 10 = 20) 
(2) ඳශෙ වෙශන් ගෙය ඳෙය ඳාඨ කියලා අවා ඇති ප්ර්නලට පිළිතුරු වඳයන්න. 
 (i)  ුණළින්    ුණෂම     සිිම`ඹ ලැදශන        කඳුරුය  

දෙොළින්  දෙොෂම   කල් යල් කරන        ුණඹුරුය 
  ඳළින්     ඳෂම      ෙල් දඳොල් දගලතු          මැඳුරුය   
  ෙළින්     ෙෂම     පුල් පිුගමු`පු                ඳ   දෙරුය 
 
  (අ)  ඉරි ඇඳි ඳෙල අර්යය ලියා ෙක්ලන්න. 
  (ආ) දෙොෂක් දෙොෂක් ඳාවා ෙැකිය ශැක්දක් දමොනලා ෙ? 
 

(ii) ඒ වව්දෙපුල් ශා වම  ඩබරාදයන් ගුළු දියක් දවයින් ෙරු ියක්ි ණ. 
  (අ) දමිම ඉරි ඇඳි ඳෙල අර්යය ලියා ෙක්ලන්න. 
  (ආ) දමිම වශන් උඳමාල ශා උඳදම්ය දලන දලන ම ලියා ෙක්ලන්න.  
 

(iii) ගු්ති මශ           සිපී 
  වක්දෙේ බසින්    වැෙපී 
  ි න් දිනමැ'යි         ෙැපී 

බමර ෙෙ  ඳෂමුදලන්       සිපී 
 

(අ) දමම ඳෙයදේ වශන් ඳරිදි ගු්ති ඇදුරිඳු කෂ ක්රියාල දකටිදයන් ඳැශැදිලි කරන්න. 
  (ආ) ඉරි ඇඳි ඳෙල අර්යය ලියන්න. 

  
(iv) කව්තුරි තික වැදි නෂෙ      සුමටාන 

පුල් මශදනල් මල් ෙම් ිමව         ෙලටාන 
 වදළුන් යදනන ියති කැර  දකළි    කලටාන 
 රිවි මුදුනෙ ලන මැෙ ලදු             සුමුටාන 
 
(අ) ලනය මැෙට ඇතුලු විය ුග්ද් කිනම් අලව්යාලක ෙ? 

  (ආ) ඉරි ඇඳි ඳෙල අර්යය ලියන්න. 

 
(v) උේගදවේන සිටු පු්රයාදණ  ෙ කර'ග රශ් ලන්නා දවේ දනොලන බල මුන් හුණ ෙඬු අග දී පිළිසිඹියාඳ් 

රශ්ල හුණ ෙණ්දඩන් බැව පියා බුදුන් ෂගට දගොසින් ඳව  පිිමටුලා. ලැ දගන මශණ කරන්නට 
ආරාධනා කෂශ. 
 

  (අ) උේගදවේන බුදුන්ට කෂ ආරාධනාල ුණමක් ෙ? 
(ආ) ඉරි ඇඳි ඳෙල අර්යය ලියන්න. 

 



 

 

(4 x 5 = 20) 
03) ගු්ති ඳඬිතුමාදේ සුි ිමරි වීණා ලාෙනදේ ි ිමරියාදලන්  
 
 i) ව්්ල වමූශයා ෙ, 
 ii) මනුයදය  ෙ, 

ලව  ව ආකාරය අපරුලට ියරඳණය කිරීමට ලෑ්ෙෑදේ ිමි යන් වම් වී ඇෙ. ගු්ති දලණ නෙ ඳාඩම 
ඇසුරින් කක් කරුණකට ියෙසුන් දෙක බැගින් වඳයි න් විව්ෙර කරන්න. 

 

   නැෙදශෝ 
 

   අඳට් ලැසිකිළියක් දකටි කොදේ වාර්යක්ලයට කිම  
 
 i) අලව්යා ශා සි්දධි ියරඳණය  
 ii) උචිෙ භාාලක් දයොොදගන තිබීම,  
 

 යන වාධක දබදශවින් ඉලශල් වී ඇති ආකාරය කක් කරුණකට ියෙසුන් දෙක බැගින් වඳයි න් විව්ෙර 
කරන්න. 

(ුණු  15) 
 
04) අඟුල්මල් ෙමනදයිම කන  අඛගුලිමාදේ නරිෙය  
 i)  උවව් මානුෂීය ගති ක්ණ ඇ්දෙුණ දව ෙ, 
 ii) ෙල් විදටක බිිමසුු  ි නීමරුදලුණ දව ෙ, 

ියරඳණය කර ඇති ආකාරය කක් කරුණකට ියෙසුන් දෙක බැගින් වඳයි න් දගනශැර ෙක්ලන්න. 
 

   නැෙදශෝ 
 

  "මුිය සිරිඳා සිඹිි න්දන් " යන ඳෙය ඳන්තිය තුළින් කව්. මිමන්ෙ ිමි යන් අදේක්ා කර ඇ්ද්, 
 i) ආගම ෙශමට නැඹුරු ව,  
 ii) උඳන් බිමට ගරු කරන , 

       උොර ෙරු ඳරපුරක් බිිම කිරීමයි. කක් කරුණකට ියෙසුන් දෙක බැගින් වඳයි න් දමම කියමන වනාය       
 කරන්න. 

(ුණු  15) 
 

05) සිඛශබාහු නාටයදේ කන සිඛශබාහු ෙරුණ වියට අොෂ ශැඟීම් මැනවින් ඉව්මතු කරන ියර්භීෙ ෙරුණයුණ දව 
ියරඳණය කර ඇෙ. "දන අෙශැර යෑම" ඳාඩම ඇසුදරන් ියෙසුන් තුනක් වඳයි න් දඳන්ලා දෙන්න.  

 
06) උම්මේග සාෙක කොදේ කන මදශෞධ ඳඬිතුමාදේ නරිෙය උඳායශීලී ල අභිදය ගලට මුහුණ දෙන 

නරිෙයකි. අොෂ ියෙසුන් තුනක් වඳයි න් දමම කියමන ඳශෙන්න. 
 

07) "ලව්වානය"ඳෙය ඳන්තිය ලැසි වමදේ ඳරිවරදේ ඇති කරන නම්කාරය අපරුලට ලර්ණනා කරන ඳැදි 
දඳෂකි. අොෂ ියෙසුන් තුනක් වඳයි න් ඳැශැදිලි කරන්න. 

(ුණු  10) 


