
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                   11 ශ්රේණිය                                        නර්තන  - I                                  කාල  පැ  එකයි 
 
 

 

 
 

විශ් ේෂ උපශ්ෙස්  

 සි ලුම අ දුම්කරුවන් 1 ශ්කොටශ්සේ ප්ර ්න 0  ටම ිළිතුරරු සැපයි  ුතුර   එ ට අමතවව II උඩවට නර්තන  

ශ්හෝ III පහතවට නර්තන  ශ්හෝ IV සබවගමු නර්තන   න ශ්කොටස් ුරශ්නන් එක් ශ්කොටසකට පමණක් 

ිළිතුරරු සැපයි  ුතුර   

 II, III හා IV  න ශ්කොටස්වලින් කවලශ්ම් ප්ර ්න ශ්තෝවා ශ්නොගත ුතුර   බබ ිළිතුරරු සප න්ශ්න් ුමමන 

ශ්කොටසටෙැයි ිළිතුරරු පත්රශ්ේ  පැහැිලලිව ලි ා ෙැක්වි  ුතුර   

 සි ලුම ප්ර ්නවලට අඅකක 1 සිට 0  ශ්තක්  ිළිතුරරු සැපීමශ්ම් ී  1  ,  0  0 ිළිතුරරු වලින් වඩා්  ගැලශ්පන 

ශ්හෝ ිළිතුරව ශ්තෝවා ගන්න  
 

 

 අකක 1 සිට 1  ශ්තක් ප්ර ්නවල ිසස්තැන්වලට ුදදුුද වනන ශ්තෝවන්න  
 

01.  ශ්රී ලංකාවේ ජ ලංජන ලංවිතය හ ලංහේ ලංඳි ඉ ලංා ේ ලංස ක ලං න ලංනතන න ලංර්තනණේකහ ල ලං කස ලංසිකය හ ලංහි ල  ල ලං........................ 
 1. වන්නම් ලංහ.  2. ගිමි ලංනිටුම් ලංහ.3. ශේස්ත්රීහ ලංනිටුම් ලංහ. 4. අස් න් ලංනිටුම් ලංහ. 
 

02. උඩ ට ලංනතන න ලංවකේවට ලංණහඟු ලං සේවහ ල ලංවක ලං......................................................... ලං රේෂ්ක ලංවකේවවෙ වය . 
 1. ඳනී ලංභේ   ලංණහ ේ     2.   ල. ලංඑස්. ලංප්රනේන්දු ලංණහ ේ   

3.  ඳොඩි ලංණහත් හේ ලංණහ ේ    4. ඒඩීන් ලංප්රනේන්දු ලංණහ ේ 
 

03.  සොවරි ලංගිමි ලංනේටව ේ ලංචරි  ලං කස ලං.......................................................................................................... 
1. නේග ලං ේ ලෂ, ලංගුවෙළු ලං ේ ලෂ   2. නේග ලං ේ ලෂ, ලංනේගවනයේ    
3.  සොවරි, ලං වද ේළ     4. අක ඳ , ලං නොාචි 

 

04. සේණේනය ලං ඳළ ලංතයෂහ ලංණේකේවට ලංනිටුම් ලංතයෂහ ලංසම්ඳන්ධ ලංව න ලංක්ද ්ද ලං......................................... ලංවතනෂ ේ ලංදී ලංහ. 
 1. 1978   2. 1980  3. 2005   4. 1960  
 

05.  ජු ේ ලංගුක ලංවතනකනේ ලංව මින් ලංගේහනේ ලංව නු ලංකඳන ලංගේහනේ ලංතය ශේෂහ ලං.............................. ලංනමින් ලංහි ඉන් ලං ජ. 
 1. ග්රහ ලංඳාි   2. ප්රශස්ි  3. සි ස ලංඳේද   4. හටන් ලංවතය 
 

06. "හිස ලංමුව ලංතුළ ලං ඳල්ක ලං ද න  ලං දි ත් ලංදසඟිලි ලංඅගි න්" ලං ණණ ලංගේහනහ ලං .................................. ලංශේන්ිවතනණහට ලං
අහත් ලං ජ. 
1. ණඩු    2. ඳලි   3. සන්ර් ලංහකුණ  4. ඳහන්ණඩු  

 

07.  ත්නපු  ලංණහේ ලංසණන් ලං ්දවේක ලං ඳ හි තන ලංදී ලං....................... ලංනටනු ලංකඳයි. 
1. ණහ ලංඳඹේ ලං වෝළණ 2. ජස ලං වෝළණ 3.  කන්චිනේ ලං වෝළණ4. අක ඳ  ලං වෝළණ  

 

08. සුළු ලං ර් ලංි ට ලංණේත්රේ ලං.............................................. ලංය . 
1. එවය .   2.  දවය .  3. තුනය .   4. හ  ය .  

 

09. ................................ ලංනටන් න් ලංඳළමුව ලංසඳහට ලංඑන් න් ලං 
1.  සොවරි   2.  වදේ  3. ඳ හේ   4. ගුවෙවේ  

 

10. ගම් ඳොක ලංයුගහට ලංඅහත්ව ලංලිහ ලංවී ලංඇි ලංසා ්දශ ලංවේවය ලංවන් න් ලං................................................... ලංසා ්දශහයි. 
 1. ිස    2. හාස   ලං 3.  වෝය ක   4. සි නල්  
 

11. වී  ලං සහට ලංඅහත් ලංසථ්ේයි ලංභේවහ ලංවන් න්, 
1.  තී    2.  ශෝව  3. උත්සහහ   4. වවෙකේ  

 

12. ණහනුව  ලං ඳ හි තන ලංආ ම්භහ ලංහේ ලංඅවසේනහ ලංසිදු ලංවන් න්, 
1. වප් ලංසිටුවී ණන් ලංහේ ලංදිහ ලංවිපී ණන්   
2. ඳත්ිර් ලං ඳ හි  න් ලංහේ ලංනළු ලං ඳ හි  න් 
3. වස ලංපිපි වී ණන් ලංහේ ලංව ඬුව ලංවිඩණ ලංවී ණන් 



 

 

4. ගිර් ලං ඳෝක ලංවවෙවන් ගන් ලංහේ ලංර්ළ ම් ලංවවෙන් ගන් 
13. මුදේ ලංනේටය ලංප්රවතනධනහ ලංසහේ ලංදේහව ලං න ලංිලල්පිර්හ ල ලං කස ලංසිකය හ ලංහි ල  ල, 

1. මිරැන්ඩේ ලං හේණක ේ      2. වජි ේ ලංණහත්මිහ 
3. චන්ද්ර ල්ාේ ලංණහත්මිහ     4. ඳ්දමිණි ලංදසනේහව ලංණහත්මිහ. 

 

14. ශෘන්ි ලංවතනණ ලංවක ලංදී ලං ව  න ලංණඩු ලංසි සීණ, ලං ාග ලංඋඳව ක ලංසෑදීණ ලංආදිහ ලංඅහත් ලංවන් න්, 
1. ආාගිව ලංඅභිනහට ලංහ.     2. සේත්තයව ලංඅභිනහට ලංහ. 
3. ආහේතනහ ලංඅභිනහට ලංහ.     4. වේචිව ලංඅභිනහට ලංහ. 

 

15. ණේත්රේ ලං2 ලං3 ලං3 ලංහන ලං ේක ලං ඳහ ලංහඳුන්වන් න්, 
1. සුළු ලංණිදුම් ලං දි       2. ණිදුම් ලංණහ ලං දි  
3. සුළු ලංණහ ලං දි       4. ණහ ලංසුළු ලං දි  

 

16. "වී ලංබිස්ස" ලංභේතය ේ ලංව න් න්, 
1. ණිටි ලංවතනණේන්  ේ ලංදී.     2. වෘෂි ලංවතනණේන්  ේ ලංදී. 
3. ඳ ල් ලංවතනණේන්  ේ ලංදී     4.  ත් ලංවතනණේන්  ේ ලංදී 

 

17.  හේතයසි ලංවේදනහ ලංසහේ ලංභේතය ේ ලංව නු ලංකඳන ලංවේදයේ ලංභේඩයඩහ ලංවන් න්, 
1. උඩ ට ලං ඳ හ ලංහේ ලංද නක     2. ද නක ලංහේ ලං ද වොල් ලං ඳ හ    
3.  හො කෑව ලංසහ ලංඋඩ ට ලං ඳ හ   4.  ම්ණිට්ටණ ලංහේ ලංද නක 

 

18. "උඩ ට ලංනතන න ලංවකේව" ලංග්රන්ථ ේ ලංව ෘ ලංවන් න්, 
1. මුදිහන් සේ ලංදිසේනේහව     2.   ල. ලංඑස්. ලංප්රනේන්දු ලංණහ ේ 
3. ඳනී ලංභ   ලංණහ ේ      4. චි ත්රස්න ලංණහ ේ 

 

19. ඳාච ලංතතනහ ලංවේදය ලංභේඩයඩ ලංවතනීකව ක ේ ලංදී ලංතය ේ   ලංහේ ලංඝක ලංවේදය ලංභේඩයඩ ලංවේඩයඩහට ලංගි නන් න්, 
1.  ඳේන ලංහේ ලං ම්ණිට්ටණ     2. ද නක ලංහේ ලං ේකම් ඳොට 
3. ලං ගිට ඳ හ ලංහේ ලං ේකම් ඳොට    4. ද නක ලංහේ ලංඳටනකේවයි. 

 

20. A ලංසහ ලංB ලංඡේහේ ඳ ලංවලින් ලංදි ල වන ලංචරි  ලංපිළි වලින්, 
 
 
 
 
 
 

A        B 

1. භ   ලංහේ ලංවථවලී  2. ණණිපුරි ලංහේ ලංවථ ල 3. භේ   ලංහේ ලංණණිපුරි  4. ව වලී ලංහේ ලංවථ ල 
 

21. සඳ ගමු, ලංඋඩ ට ලංහේ ලං ලංඳහ  ට ලංවන්නම් ලංගකර්න් ලං 
1. 18 ලං/ ලං32 ලං/ ලං18 ලංය .       2. 32 ලං/ ලං18 ලං/ ලං18 ලංය .   
3. 18 ලං/ ලං18 ලං/ ලං32 ලංය .       4. 32 ලං/ ලං18 ලං/ ලං32 ලංය . 

 

ප්රශ්න ලංඅාව ලං22 ලංසිට ලං25 ලංද ලවේ ලංප්රශ්න ලංවකට ලංර්වි දි ලංපිළිතු  ලංඳහ  ලංවගුව ලංඇසුරින් ලං  ෝ න්න. 
 
 
 
 
 

 

22. ඳහ  ට ලං ඳ හට ලංඅදේළ ලංසුතය ශේෂ ලං වොටස් ලංඇතුළත් ලංවන් න්, ලං 
1. 3 ලං ප්ළි ේ ලංA තීවෙවට      2. 1 ලං ප්ළි ේ ලංB තීවෙවට ලං 
3. 2  ප්ළි ේ ලංB තීවෙවට ලං      4. 1 ලං ප්ළි ේ ලංA තීවෙවට 

  

23. ශ්රී ලංවී  ලංඳ ේරණ ලංන තනන්ද්රසිාහ ලං ජු ලංහේ ලංසම්ඳන්ධ ලංඅාගහ ල ලංසහන් ලංවන් න්, 
1. 2 ලං ප්ළි ේ ලංC තීවෙ ජ ලංහ.      2. 3 ලං ප්ළි ේ ලංB තීවෙ ජ ලංහ. 
3. 2  ප්ළි ේ ලංB තීවෙ ජ ලංහ.      4. 1 ලං ප්ළි ේ ලංB තීවෙ ජ ලංහ.  
 

24.  ්දශීහ ලංනතන න ලංසම්ප්රදේහන් ලංතුනටණ ලං ඳොදු ලං න ලංඅාගහ ලංඇතුළත් ලංවන් න්, 

ශ්ේිත  A තීරුව B තීරුව C තීරුව 

1  ද වොල් ලංඇදුම් ලංවට්ටකහ වඩිප්පුව  ට ලංහකුණ ලංශේන්ි ලංවතනණහ 

2  ත්නපු හ  ඳ  ලංපුහුක වන්නම් 

3 හ  ල ලං ඳොකු ලංසිතයහ ණිඩයඩිහ වඩිග ලංඳටුන 



 

 

1. 1 ලං ප්ළි ේ ලංA තීවෙ ජ ලංහ.      2. 2 ලං ප්ළි ේ ලංC තීවෙ ජ ලංහ. 
3. 2  ප්ළි ේ ලංA තීවෙ ජ ලංහ.      4. 3 ලං ප්ළි ේ ලංB තීවෙ ජ ලංහ.  

25. වේන් ේවන් ලං වනු වන් ලංඳණක ල ලංඳවත්වනු ලංකඳන ලංශේන්ි ලංවතනණහ ලංඇතුළත් ලංවන් න්, 
1. 3 ලං ප්ළි ේ ලංC තීවෙ ජ ලංහ.      2. 3 ලං ප්ළි ේ ලංA තීවෙ ජ ලංහ. 
3. 1  ප්ළි ේ ලංC තීවෙ ජ ලංහ.      4. 1 ලං ප්ළි ේ ලංB තීවෙ ජ ලංහ.  

 

26. නතන න ලං වකේ ලං ාිහේසහ ලං සම්ඳන්ධ හන් ලං විදගත් ලං වන ලං වවෙණු ලං දි ල න ලං ණහනුව  ලං යුග ේ ලං තයසු ලං  ්දශේකන ලං
වේතන ේවවෙවන් ලං ද දනේ ලංවන් න්, 
1.   ොඳට් ලං නො ලස්, ලං ලංස්පිල් ලංඳතනජන්    2.   ොඳට් ලං නො ලස්, ලංඳේහිහන් ලංභි ලෂුව 
3. ස්පිල් ලංඳතනජන්, ලංාඳන් ලංඳත ේ     4. ාඳන් ලංඳත ේ, ලං  ොඳට් ලං නො ලස් 

 

27.  ලංඇඹී ම් ලංවකේව ලංතීව්ර ලං කස ලංදිය හ ලංහි ල  ල, 
1. ශේන්ි ලංවතනණ ලංවක ලංදීහ.      2. ඳලි ලංශේන්ි ලංවතනණ ේ ලංදීහ. 
3.  ද වොල් ලංණඩු ලංශේන්ිවතනණ ේ ලංදීහ.   4.  ට ලංහකුණ ලංශේන්ි ලංවතනණ ේ ලංදීහ. 
 

28. ද ලෂික ලංභේ තීහ ලංතයශ්වේසහ ලංඅනුව ලංනතන න ේ ලං හ දන ලංිලව ලං දතයහන් ලංහඳුන්වනු ලංකඳන් න්, 
1. ක්රිෂ්කේ ලංනමිර්.       2.  ේධේ ලංනමිර්. 
3. නට ේජේ ලංනමිර්.       4. ශ්රී ලංතයශ්ක ලංනමිර්. 

 

29. ණණිපුරි ලං  ්දශහට ලං ඳණක ල ලං සීණේ ලං වී ලං ිබු ලං ණණිපුරි ලං නතන නහ ලං ශේන්ි ලං ර්  ල නහ ලං ණගින් ලං භේ තීහ ලං ජන ේව ේ ලං
අවධේනහට ලංක ල ලංව න ලංක්ද ්ද, 
1.  ාජේවූතන ලංස හෝද හන් ලංහ.     2.  තයන්ද්රනේත් ලං ේ ගෝතන ලංතුණේහ. 
3.  ේ ලංතයරණ ලංසිාහහන් ලංහ.      4. ඳ්දණේ ලංසුබ්රණේර්හම් ලංහ. 

 

30. ඳටහි  ලංඳි ල් ලංනේටය ේ ලංප්රභවහ ලංතයවේශනහ ලංහේ ලං කෝව ලංප්රවට ලංවෘිහ ල ලංබිහි ලං න ලං ටවල් ලංඅනුපිළි වලින් ලං ණ සේ ලං
 ජ., 
1. ා ේලිහ, ලංවෙසිහේව, ලංඑාගකන් හ    2. ප්රාශහ, ලංවෙසිහේව, ලංා ේලිහ  
3. වෙසිහේව, ලංප්රාශහ, ලං ඩන්ණේතනවහ    4. ා ේලිහ, ලංප්රාශහ, ලංවෙසිහේව  

 

II ශ්කොටස - උඩවට නර්තන  
 

31. සේම්ප්රදේයිව ලංඋඩ ට ලංනතන නහ ලංප්රචලි  ලංප්ර ්දශ ලංවන් න්, 
1. සත් ලං වෝ ළහ ලංහේ ලංස   ලං වෝ ළහ ලංයි. 
2. ස   ලං වෝ ළහ ලංහේ ලංතුන් ලං වෝ ළහ ලංයි. 
3. සත් ලං වෝ ළහ ලංහේ ලංඳස්දුන් ලං වෝ ළහ ලංයි. 
4. ඳස්දුන් ලං වෝ ළහ ලංහේ ලං ත්නපු . 

 

32. ගිට ලං ඳ  හන් ලංවේදනහ ලංවන ලංබීජේ ලෂ  ලංවන් න්, 
1.  ත් ලංජිත් ලං  ොා ලංනා       2. වෙද ලංග  ලංග  ලං දොා 
3. කු ලංග  ලංග  ලං දොා       4.  ත් ලංකු ලංග  ලංකු 
 

33. වෙග ලංජිත් ව ලං වට ලංකුාදත් ලං..... ලං ණහ, 
1. අඩජවය .    2. වස්ි ණය .  3. සීවෙණේවෙවය .    4.  ේනණය .  

 

34. නනහඩි ලංවන්න ම් ලංවතයහ ලංආ ම්භ ලංවන් න්, 
1. අන්දණය න් ලංාද   
2.  ඳෝ ලං වොළ ලංඅන්දම් 
3. ාපිද ලංඑ ඳෝ ලංසත් 
4. දිගේ ලංසිවෙ  

 

35. වො ව ලං......... ලං රිය ට ලංකුාදත් ලං.......... 
1. වඩ ව ලං/ ලං ේ   2. ජිා ව ලං/ ලං රිය ට 3. ජිා ව ලං/ ලං දොා    4. ජිා ව ලං/ ලං ේ  

 

36. ණට ලංඋ නේ ලං- ලං නොව ලං ණදිනේ ලං....... ලං ණහ ලංඅහත් ලංවන් න්, 
1. නව  ෝඩි ලංවන්නණයි.      2. නනහඩි ලංවන්නණයි. 
3. තු ඟේ ලංවන්නණයි.       4. හනුණේ ලංවන්නණයි. 

 

37.  වො හොඹේ ලංවාවේරි ලංශේන්ි ලංවතනණ ේ ලංපුද ලංකඳන ලං දතයවවෙ ලං ද ද නකු ලංවන් න්, 
1. සණන් ලං දතයහන් ලංහේ ලංනේථ ලං දතය.    2. වී මුඩයඩ ලං දතය ලංහේ ලං ද වොල් ලං දතය. 



 

 

3. වී මුඩයඩ ලං දතය ලංහේ ලංවන් ්ද ලං ලංඳඩයඩේ  ලං දතය.  4. වන් ්ද ලංඳඩයඩේ  ලං දතය ලංහේ ලං ද වොල් ලං දතය. 
 
 
38.  ලංඋඩ ට ලංනතන න ලංසම්ප්රදේහට ලංඅදේක ලංප්රධේන ලංඇඳුම් ලංවට්ටක ලං ජ. 

1. ඳන් ත්වෙ ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංහේ ලංඋඩි ලය  ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ    
2.  වස් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංහේ ලංනනහඩි ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ 
3. උඩි ලය  ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංහේ ලංනනහඩි ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ 
4. ඳන් ත්වෙ ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංහේ ලං වස් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ. 

 

39. " දොා ලං දොාජිා ලංජිා ලංගජිග " ලංහන ලං ඳ  ලංඳදහට ලංහිමි ලංණේත්රේ ලංගකන, 
1. 8 ලංය .   2. 6 ලංය .    3. 2 ලං ලංය .    4. 12 ලංය . 

 

40. උඩ ට ලංනතන න ලංසම්ප්රදේහට ලංඅහත් ලං3 ලං3 ලං3 ලංි ට ලංඅහත් ලංවට්ටණය . 
1. කු ලංකුජිග  ලංවට්ටණ       2. කුා  ලංග  ලං දොා ලංවට්ටණ 
3.  දොා ලංජිා  ලංග  ලං දොා  ලංවට්ටණ     4.  ගොේ ලං ගොේ ලංජිා ලංජිාග  ලංවට්ටණ 

 

III ශ්කොටස - පහතවට නර්තන  
 

31. සම්ප්රදේයිව ලංඳහ  ට ලංනතන නහ ලංප්රචලි  ලංප්ර ්දශ ලංවන් න්, 
1. ගේල්ක, ලංණේ   
2. ණහනුව , ලංඋඩු ලංනුව  
3. සත් ලං වෝ ළහ, ලංස   ලං වෝ ළහ 
4.  ත්නපු , ලංකුවෙතයට 

 

32.  ඝෝෂව ලං ඳ  හන් ලංවේදනහ ලංවන ලංබීජේ ලෂ  ලංවන් න්, 
1.  ත් ලංජිත් ලං  ොා ලංනා       2. ගු ලංග  ලංග  ලං දොා 
3. ගුාද ලං දග  ලංගිග ලං ඟු      4.  දෝා ලං වට ලං වට ලං වට 
 
 

33.  ත් ලංගුග  ලංදිත් ලංදිත් ලං  යි ලං........ ලං ණහ, 
1. අඩජවය .    2. වස්ි ණය .  3. සීවෙණේවෙවය .    4.  ේනණය .  

 

34. වකේ ලංහටින් ලංස ලංඳේහන්නේ ලං සේ.......... ලං ණහ, 
1.  වොන්ඩනේාචි ලං ේකහයි.      2. සිාදු ලංවන්නණයි. 
3. ලං ස ක ලංවතය ලං ේකහය .      4. ශු්දධ ලං ේකහයි. 

 

35. .................. ලංදිනකු ලං................. ලං දොම් ලං ේ, 
1. දි කු ලං දොම්   2. දිත් ම් ලං ේ  3. දි කු ලං ේ     4. දිත් ම් ලං දොම්  

 

36. මුදු ලංන  ලංසු  ලංපු  ලං කසිනේ ලං.......... ලං ණහ ලංඅහත් ලංවන් න්, 
1. ශු්දධ ලං ේකහට ලංයි.       2. නේිලිාචි ලං ේකහට ලංයි. 
3. අනු ේගදඩයඩ ලං  ේකහට ලංයි.     4. හනුණන් ේ ලං ේකහට ලංයි. 

 
37.  ද වොල් ලංණඩු ලංශේන්ි ලංවතනණ ේ ලංපුද ලංකඳන ලං දතයවවෙ ලංවන් න්, 

1.  ද වොල් ලං දතයහන් ලංසහ ලංදිඩිමුඩයඩ ලං දතය.  2. ඳත්ිර් ලං දතයහන් ලංසහ ලංවඩව  ලං දතයහන් 
3. ඳත්ිර් ලං ්දතයහ ලංහේ ලං ද වොල් ලං දතයහන්   4. සණන් ලං දතයහන් ලංහේ ලංනේථ ලං දතයහන්. 

 

38.  ලංඳහ  ට ලංනතන න ලංසම්ප්රදේහට ලංඅදේක ලංඇඳුම් ලංවට්ටක ලං ජ. 
1.  ද වොල් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංසහ ලංඋඩි ලය  ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ.   
2.  ද වොල් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංසහ ලංවඩිග ලංඳටුන ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ. 
3. ඳත්ිර් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංසහ ලංසණන් ලං දතයහන් ේ ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ. 
4. සන්ර් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංසහ ලං ට ලංහකුණ ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ. 

 

39. "ගුේ ලංගු ලංගුේ ලංගු ලංගුාද ලංගුදා ලංග " ලංහන ලංඳදහට ලංහිමි ලංණේත්රේ ලංගකන, 
1. 8 ලංය .   2. 7 ලංය .    3. 16 ලං ලංය .    4. 14 ලංය . 

 
40. ඳහ  ට ලංනතන න ලංසම්ප්රදේහට ලංඅහත් ලංණේත්රේ ලං2 ලං3 ලං2 ලං ලංි ට ලංඅහත් ලංවට්ටණය . 

1. ගු ලංගි ලංග  ලංවට්ටණ       2. ගුාද ලං දග  ලංගි ලංග  ලංගුද ලංවට්ටණ 
3. වෙ ලංය ට ලං ත් ලං දොා ලං ලංවට්ටණ     4. ගුා ලං දග  ලංගත් ලං ගුද ලංවට්ටණ 



 

 

    
 
 
            

IV ශ්කොටස - සබවගමු නර්තන  
 
31. සම්ප්රදේයිව ලංසඳ ගමු ලංනතන නහ ලංප්රචලි  ලංප්ර ්දශ ලංවන් න්, 

1.  ත්නපු , ලංකුවෙතයට 
2. සත් ලං වෝ ළහ, ලංස   ලං වෝ ළහ 
3. ගේල්ක, ලංණේ   
4. ණහනුව , ලංකුවෙකෑගක 

 
32. ද න කන් ලං ලංවේදනහ ලංවන ලංබීජේ ලෂ  ලංවන් න්, 

1.  ත් ලංජිත් ලං  ොා ලංනා       2. ජිා  ලං වට ලං වට ලංකුදත් 
3. ජිා ලංජිා ත් ලංජිා ලංය ටි ව      4. ජිා ලංකුග  ලංජිා ලංකුග  
 

33. කු ලංකු ලංග  ලං///   ත් ලං ේ ලං........ ලං ණහ, 
1. අඩජවය .    2. වස්ි ණය .  3. සීවෙණේවෙවය .    4.  ේනණය .  

 
34.  වො නකේ ලංවන්න ම් ලංවතයහ ලංආ ම්භ ලංවන් න්, 

1. රිටු ලංතයණනේ 
2. වෙව ලංසණනේ 
3. ලං  වො හොජ ලංහනේ 
4.  කොව ලංදුදනේ 

 
35. .................. ලං  ලය ට ලං................. ලං දොමිය ට, 

1.   ලය ට ලං දොමිය ට       2.  දොමිය ට ලං දොමිය ට  
3.  දොමිය ට ලං  ලය ට       4. කුදත් ලං වට  

 
36. විඩකේ ලංසිට ලංසිාහේසන ලංපිට ලං..................... ලං ණහ ලංඅහත් ලංවන් න්, 

1. අර්කේ ලංවන්නණට ලංයි.      2. තය ේඩි ලංවන්නණටයි. 
3. ණඩයඩුව ලං වන්නණට ලංයි.      4. සි නකේ ලංවන්නණටයි. 

 
37. ඳහන් ලංණඩු ලංශේන්ි ලංවතනණ ේ ලංපුද ලංකඳන ලං දතයවවෙ ලංවන් න්, 

1.  ද වොල් ලං දතයහන් ලංසහ ලංදිඩිමුඩයඩ ලං දතය.  2. ඳත්ිර් ලං දතයහන් ලංසහ ලංවඩව  ලං දතයහන්. 
3. ඳත්ිර් ලං ්දතයහ ලංහේ ලං ද වොල් ලං දතයහන්.   4. සණන් ලං දතයහන් ලංහේ ලං වො හොඹේ ලං දතයහන්. 

 
38.  ලංසඳ ගමු ලංනතන න ලංසම්ප්රදේහට ලංඅදේක ලංඇඳුම් ලංවට්ටක ලං ජ. 

1. වඩිග ලංඳටුන ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංසහේ ලං ද වොල් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංයි.  
2.   ල් ම් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංසහ ලං ද වොල් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ. 
3. සලුඳේලිහ ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංසහ ලං  ල් ණ ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ. 
4. සන්ර් ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ ලංසහ ලංසලුඳේලිහ ලංඇඳුම් ලංවට්ටකහ. 

 
39. ජිා ලංය ටි  ල ලං  ල ලංය ටි ව ලංහන ලංඳදහට ලංහිමි ලංණේත්රේ ලංගකන, 

1. 6 ලංය .   2. 2 ලං3 ලං4 ලංය .    3. 14 ලං ලංය .    4. 12 ලංය . 
 
40. සඳ ගමු ලංනතන න ලංසම්ප්රදේහට ලංඅහත් ලංණේත්රේ ලං2 ලං3 ලං2 ලං3 ලං3 ලංි ට ලංඅහත් ලංවට්ටණය . 

1. ඳට්ටු ේක ලංණේත්රහ       2. මුල් ලංණේත්රහ 
3. ජිමි  ලංකුේ ලං දොා ලංණේත්රහ      4.  දොා  ලං වට ලංවට්ටණ 

  
 
 
 
 


