
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 I ක ොටකෙහි 1, 2 ප්රශ්නවලටට්, II ක ොටකෙහි 3 ලැනි ප්රශ්නවටට් III ක ොටකෙහි 4, 5, 6, 7 ප්රශ්නවලින් 

ක ෝරාග් ප්රශ්නව කෙ  ට් උ් ර ෙපට්ව .  

 

I ක ොටෙ 

 
01. I සිට V තතක් ඇති ත ොටව් කියලා, ඒලා ඇසුරින් අවා ඇති (අ), (ආ) ප්ර්න ලට ත ි  ත්තතර ියයන්න.  

i. "ප්,  ට ලශතෙන ඉන්න බැරි ද?". 
 (අ) තමම ප්ර ාය  රන ්දත්ද  ුරරුන් ිසසින් ද? 
 (ආ) තමම ප්ර ාය  රන ්දත්ද  ා ශට ද? 
ii. "මෑණියන් ලශන්ව, මම චණ්ඩා ව්ත්රියක් තනොතල.".". 
 (අ) මම යනු  ුරරුන් ද? 
 (ආ) තමම ප්ර ාය ඇු්ත නිර්දි්ට ග්රන්ථය කුමක් ද? 

 
iii. "තමතතක් බර තසුාතෙන දලව ත ොතතක් තැන් යුරදැ යි ිසචාළීය.". 
 (අ) තමතවේ ඇසුතේ  ුරරුන් ද? 
 (ආ) තමම ත ොටව ඇුෂ්ත  තාල වශන් මුල්  ෘතිය කුමක් ද? 
 

iv. "නැතෙත්ත අලරගිර ගිරගින් දිව ර මඬ 

වැතත්ත සුකවර ඳලනින් තවතදත්ත අන 
පිතඳත්ත ගිරි මුඳුන තශල් මැිය පියුමුපු 
තබොරු නැ්තතත මය මශුන් ඳැලසු තතපු". 

 (අ) තමහි අලවන් ඳද තප්ළි කෙක හි අරුත ියයන්න. 
 (ආ) ඉරි ඇඳි ඳද තදත හි අරු්ත ියයන්න. 

 
v. " ටට ෙැන්ම ද තබෝ මැ අමාරු ුර 

 රදිය්ත ඔබ ේත  ැ වාෙතරන් 
."හිරිතලයි තුමන් වශ ලාවතයන් 
නිලටතයෝ ද තවව් තලති තබෝ තවයින්". 

 (අ) නිලටතයෝ තවව් ලන්තන් කුමන තශේුතලන් ද? 
  (ආ) තමම ඳැදිතඳෂ රචනා ත ොට ඇ්තත්ත  ුරරුන් ද? 
  

(කුණු 4 x 5 = 20 යි) 
 
02. ඳශත දී ඇති ඳැඳි තඳෂ කියලා අවා ඇති ප්ර්න තඳතයෝගි ත ොට තෙන රවාව්ලාදයක් ියයන්න. 
 
 තෙොතේ  න්තද මූ ාන  ම්ඳා   ර."න්තන් 
 රව්වතයකි රෑ ඳාළුල බිතෙන ඇද      ලැටුතණ් 
 අඩ නින්තදට ඳන් ඳැඳුරට තණු  ඳුෂක්      ශැලුතණ් 
 මූ ාන ඳව් ලැි යක් වී හීතනන්     තඳනුතණ් 
 
 යව දරුලන් තෙන ඇ තයන්  ැපුල්ත  තනොවැතන්තන් 
 දුක්  රදර ත ෝි යක්ම ගිතෙන     හිනැතශන්තන් 
 සියතින් මර ිසඳත  ි න ."නිසුන්          දකි."න්තන් 
 මශා පුරුතයකු ලාතේ  න්ද නැගී                ඉන්තන් 

11 කරේණිට සිංහට ොහි ය රොෙනලාෙට     ාටට පැට තුවයි. 



 

 

 
 පිරුණු තොරිය ෙම් තදොර ඩ පියමං  ර         යනලා 
 ඳාර ුරණ්ත හිරිශැරයක් නෑ ඔතශ     නිදියනලා 
 ඳැතල් ලශ ඇද ශැළිා මාවයක්         තලනලා 
 ඳරා ුන ට අයියා හිතර් හුහුං         නලා 
 
 තඳොතරොල, කියත  ලුලතර් ම ඳණ ආලා       තසිතන් 
 මතෙ ඇඟ අඩ ඳට්ටල් බැ  ඳනු ඉරනු        ලැන්තන් 
 තදයියන්තේ මල්ියාට තදිසතයොම  රැලතටන්තන් 
  ාන්තාර ෙම මායිම් තල්ත පුළුල්       තලන්තන් 
 

i. රච යා තයොදා ඇති අ්තදැකීම කුමක් ද? 
 ii.  ිසයා තයොදා ඇති ආ ෘතිය අ්තදැකීම රවල්ත ල ඉදිරිඳ්ත කිරීම වශා ත ොතතක් දුරට තචිත ලන්තන් ද? 
 iii.  ිසයා තම අ්තදැකීම ප්රබ ල ඉදිරිඳ්ත කිරීමට තයොදා ේත තයදුම් තද ක් නම්  රන්න. 
 iv.  ාන්තාර ෙතමහි මායිම් පුළුල් ලන්තන් කුමන තශේුල නිවා ද? 

v.  ිසයා තයොදාේත භාාල අ්තදැකීම රවල්ත ල ඉදිරිඳ්ත කිරීම වශා තයොදාේත ආ ාරය ත ොතතක් දුරට 
ෙැෂතප් ද? 

(5 x 5 = 25) 
 

II ක ොටෙ 

 

 ඳශත දැක්තලන ෙදය ඳදය ත ොටව් තදකින් කක් ත ොටව ට ඳමණක් ත්තතර වඳයන්න. 
 

03. ඒ  තබෝධිව්ත්තලතයෝ ප්රභාලීනන් නිවා ව්තර්ජුරරු ත තනක් තමනුලර ලටා ේතතාශයි යනු අවා අද දලව් 
මාතේ මතනෝරථය මුදුන් ඳැ."ණින්තන් යයි මාතේ තම් ෙමට ආ නියාල අද දලව් ප්රභාලීන තදමේපියන්ට 
කියන්නීය. ඒ අවා මා තෙන්ලා තෙන තන් මට ඳාලා තදති. ක  මා ේත දුක් වාර්ථ  ලන්තන් යයි ලං තවෝදා 
තැන්ඳ්ත ත ොට තබ." සිතා ඳැන් තෙනුර්ත ලං තවෝදන්නට ඳටන් ේතශ. කව ලං තවෝද."න් සිි  
ර්ජුරරුලන් දැ  දියණියන්ට තරණල “ත ල්, තතෝ චණ්ඩා ක ක් ද, අලතේ හීන ජාතිතයහි ක ක් ද 
තනොතශෝත තමබදු රාජ ලංය නවන්නට තඳන් ක ක් ද මදු රජ කුතයහි තඳන් තත ව  රාජ 
තමෞියමාණි ය ාන්ීනන් බබෂන ද ඳාදීඨ  ඇති තතොඳතේ ලල්භ ුර කුව රජහු ලා දාව ක්රියා  රම් දැයි 
ඳරිභල බිණුය." 

 
 

 ඉක්බිති ප්රභාලීන තතොම මාතේ මෑණියන් ලශන්තවේ මා නිවා තම් කුව ර්ජුරරුලන් ලශන්තවේ අුර්ත තමනුලර 
ලවන බල තනොදන්නා තවේක් ලනැයි සිතා මෑණියන් ලශන්ව, මම චණ්ඩා වත්්රියක් තනොතල.". තවසු හීන ජාති 
ඒ  ්ත තනොතල.". නුඹ ලශන්තවේතේ රාජ ලංය නවන ඒ  ්ත තනොතල.". තම් ඉක්ලාු රාජ ලංයට 
නෙන ද තක්ුලක් ලැනි ර්ජුරරුලන් ලශන්තවේ යයි දනි.". ඉදින් නුඹ ලශන්තවේ දාව ත තනකු යැයි තනොසිත.". 

 
i. තමහි වශන් තබෝධි ව්ත්තලයන්තේ මතනෝ රථය කුමක් ද? 

 ii. ඳබාලීන අඳන් කුය තව දක්ලා ඇ්තත්ත කුමක් ද? 
iii.  කුව ජාත   තා රු භාාල ශසුරුලා ඇති ආ ාරය තදාශරණ වහිත ල ත ි තයන් ඳශදන්න. 
iv. ඳබාලතියතේ ක්රියා ාඳය නිවා කුව රුර ිසඳි දුක් ෙැශැට ඳශදන්න. 
 

වැ කහෝ 
පුු ඉඳදුණු තම් තඳොතෂොතේ 
තරුමය පුුටයි 
ඒ තඳොතෂොතේ ඔද තතද ගුණ 
පුුශට පිහිටයි. 
ිසශාරමශා මෑණිලරුන්  
ඉඳදුණු තඳොතෂොලයි 
ම්දදුම බණ්ඩාර පුුන් 
ඉඳදුණු තඳොතෂොලයි 
රාසිශ මශතවන් තදිසඳුන්  
ඉඳදුණු තඳොතෂොලයි 
."න් මුලට ඒ තඳොතෂොතේ  



 

 

තරුමය පුුටයි. 
 
මශ වෑ රන් ත ොත මුදුතන් 
ෙන රන් කිරණයි 
සිරිමා තබෝ මැඩ තවලතණ් 
සිහිැල් ඳලනයි 
දෂදා හි." රැඳි ිසමතන් 
බුදු රැව් දශරයි. 
ශැමදා ශැම දුක් දුරා 
පුු සිත වනවයි. 
 
වතර අතින් මුහුද නැඟී 
ඳුරරු වදායි 
තලරෂ දිගින් මුු මු වී 
යවව තදා තලයි. 
 
තඳොතෂොල ඳා ."ණි රුලනින් 
ඉසුරු ො කයි 

  තඳොතෂොල කලන් පුු තරුතමන් 
ැබුල නිදානයි. 

 
i. තමම ඳදය ඳන්තිතයන් ත්දාිමමානි ශැඟීම් දනලන දසුන් නිදසුන් තද ක් ඉදිරිඳ්ත  රන්න. 
ii. ඳදය ඳන්තිය වශා තයොදා තෙන ඇති බව් ලශර කහි වාර්ථ ්තලය තතදවා බෂඳා ඇති අයුරු ත ි තයන් 

ඳශදන්න. 
iii.  ආෙ."  ශැඟීම් ඉවම්ු ලන ලෙන්ති තද  තපුටා ියයන්න. 
iv. ත්දය පිළිබ අිමමානනීය ශැඟීම් ඉව්මු  ර දැක්වීමට  ිසයා තෙන ඇති ත්තවාශය ඳැඳි තඳෂ 

ඇසුතරන් ිසමවන්න. 
 

III ක ොටෙ 

 
04. ෂමා සිතිිසිය ශා ෂමා මනව ක්රියා  රන අන්දම "තලවක් ඳශන" ත ි   තාතේ මනා ල නිරඳණය ත තර්. 

තදාශරණ වහිත ල ිසමවන්න. 
 

05. "මඟ"  ිස තඳතෂන් ඉව්මු  රන ජීලන දෘ්ි ය පිළිබ ඳැශැදිිය  රන්න. (තදාශරණ වහිත ල) 
 

 
06. ව්දධර්මර්තනාලියතේ සුිසතේ ක්ණය ුරතේ රවල්ත  තාන්දරය  ෙැඹුරු දශම්  රුණු අන්තර්ෙත  ර 

තිබීමයි. "නන්ද ලව්ුල" ඇසුතරන් (තදාශරණ වහිතල) ිසමවන්න. 
 
07. කුව ජාත ය කියලන ිසට දී තශෝ අවා සිි න ිසට දී අපුර්ල ලාේ චිත්ර මැවීම කම  තා පුලත්ත ිසතේ්තලයකි. 

කලන් අලව්ථා ුනක් තෙන දක්ල."න් ිසව්තර  රන්න. 
 


