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II ශ් ොටස 

01. i. පුලත්ඳත 

ii. තතොරතුරු වම්ඳාදනය, අධයාඳනය, නෝතනයදය ීම.,., ව්වෘතිය ය තාදා ශදා නීම,. 
 ඳාරිත යගිතයා මුා කිරී,, දීන්වීම්තරණය, වාම්ප්රදාිකත  ාා තලනවෘවී,, අලරනණතේ රව නෝන්දනය, 

චරිත වීරයන් වී,, තනොනීතඳන නෝාසිතා, ප්රච්ඩතත්ලය ...... දී  තරුු. 
iii. තථන ශීකියාල, නිලීරදි උච්චාරණය,  ාා ශීසිරවීතම් ශීකියාල 

 iv. රාජය ශා තඳ ්ගනිත 
v. අර්ථ ාාධා, ,ාධය ාාධා, ඳාරිවරිත ාාධා 
vi.  පුරලීසි ,ාධය 
vii. වම්මුඛ වාතච්ඡා, තථා, ලාර්තා,ය, නෝචිත්ා්න, වමරා,ය ලීතව්ශන්. න්ලන්නෝි ි නා්ය, නිතදදන, ප්රෘන 

නෝචාරාත්,ත...... දී  
viii.  වර ලචන ශා ලාතය  ානෝත කිරී, තෂ ුතතුය. , වම, නෝ්, වලන් ී ත,න් ්රශණය තර නරම,් සුි සු 

ඳරිදි ිනෝය ුතතුය. ප්රතානතේ තලනවෘවීම් ඳීශීදිිල දීක්නෝය ුතතුය. තලත් තරුණු ඇත. ....... අදාෂ 
පිළිතුර් කුණු ාා තදන්න. 

ix.  පු්ගන ම්රා්ර, දයතනිත මුා්ර, ිිතත මුා්ර, ,ාධය මුා්ර, වම්මුඛ වාතච්ඡා .... දදි පිළිතුරුල් 
කුණු ාාදිය ශීකිය.  

x. ්රාශතිකන්තච චර්යාත්,ත තලනවෘතම් ඇය  තරික., පු්ගනිකන්තච නදනිත නයාය ඳත්ය ශසුරලු 
ාික., ්රාශතිකන්තච සිතුනෝි ආ දතප ඳ ශසුරලු ාික. 

 

02. i. වම, උ්ගතදනතර දර්චියක් , ප්රලිත්ය යකි. 

ii. දිඪ පුලත් 
,ිි  පුලත් 
අදාෂ ශීඳින්වී, තර ය බිය ුතතුය. (11 ත්රේණිය ය තඳෂ තඳොත පි අ අ්ත 07  

iii. පු්ගන මූා්රය  
දයතනිත මූා්රය 
ිිතත මූා්රය 
,ාධය මූා්රය 
තදතක් පිළිා ඳීශීදිි තර ය බිය ුතතු ය. (11 ත්රේණිය ය තඳෂ තඳොත පි අ අ්ත 10  

 iv. වම්මුඛ වාතච්ඡා 
ප්රෘනාලි 
නිරීක්ණය 
තප ඛන ඳරිශීනය 
බු්ගධි තම්ානය 
ශිප පීය ක්ර, පිළිා තතියතයන් ශුනන්ලා ය බිය ුතතුය. (11 ත්රේණිය ය තඳෂ තඳොත පි අ අ්ත 12  

 

 



03. i.  ාා ශීකියාල  
වන්නිතදදන ශීකියාල 

ii. නීවුම් ාල, සුනෝතේෂී ාල, ප්රතයයජනලත් ාල, අර්ථ වම්ඳන්න ාල, න්ණාත්,ත වන්නිතදදනයක් සිි වී,. 
ඉශෂ රුචිතත්ලයක් ඇය  ය රී,., ව්තදදි ාල 
සිුතම් තව සිතීතම් ශීකියාල. 

iii. 1. ජන,ාධය ,ගින් ඉදිරිඳත් තරන ත්ග නිසි තව අලතායධ තර නීමතම් ශීකියාල. 
  2. ,ාධය ,ගින් ශමලන ත්ග කු,ක් දීික අලතායධ තර නීමතම් ශීකියාල. 
  3. ජන,ාධය ත්ුතතු තරන්තන් කු,න අරමුණකින් ද යන්න තත්රුම් නීමතම් ශීකියාල. 

4. ජන ,ාධය උත්වශ දරන්තන් ත,ා තතාුන පු්ගනතයකු ාල් ඳත් කිරී,් ද යන්න අලතායධ තර 
නීමතම් ශීකියාල. 

  5. ්රාශතයා තඳොෂාලා නීම,් ,ාධය නෝසින් නන්නා උඳාය ,ාර්න තත්රුම් නීම,් ඇය  ශීකියාල. 
6. ,ාධය කු,ක් ඉදිරිඳත් තෂ ද ත,ා් අලය ත්ග ඳ,ණක් තතයරා තරරා තනන ඳරිශරණය කිරී,් 

ඇය  ශීකියාල. 
7. ,ාධය තලත ,ාධය ක්රියාතාරිත්ලය පිළිා ත,ාතච ප්රය චාර තඳ ්ගනිතල ශා ව්නෝධානාත්,ත ල 

ඉදිරිඳත් කිරී, ,ඟින් ,ාධය ව,න අන්තර් වම්ාන්දතාලක් ඳලත්ලා නීම,් ඇය  ශීකියාල 
iv. අදාෂ පිළිතුරු 11 ත්රේණිය ය තඳෂ තඳොතත් පි අ අ්ත 108 වශ 109 වශන්ල ඇත. 
 

04. i. ඥානාර්ථ ප්රී ඳය 
වතය ,ාර්නය 
සි්ශ තා ්ගධයා  
සි්ශ ාය    

ii.  ව ාඳය  
 

අධයක් ,්ඩතය 
 

ප්රධාන නෝධායත 
 

,ාධයතදී න් 
 

,ශජනයා 
 

iii. අදාෂ පිිතුර 10 ත්රේණිය ය තඳෂ තඳොතත් පි අ අ්ත 112 වශ 113 වශන්ල ඇත. 
 iv. 1.  රජය වෘථාලර ල ඳලත්ලා තනනයා,. 
  2. නෝනෝධ ව්ලර්ධන වීසුම් වම්ඳාදනය ශා ක්රියාත්,ත කිරී,. 

3. ,ශජන ,තය ත,න් තතතරහි හිතතරල ඳලත්ලා තනන යම,. 
4. රජතේ ත්ගඳාන ප්රය ඳත්ය ය ශා දර්නය ,ශජනයා තුෂ තශවුරු කිරී,. 
(ඳීශීදිි කිරී, 10 ත්රේණිය ය තඳෂ තඳොත පි අ අ්ත 111  

 
05. i. වමූශ වන්නිතදදනය 

ii. ප්රී ඳානාර උඳක්ර,ය, තාක්ණිය ත ත,ලම්  ානෝතය, තඳර සුදාන,. 
iii. අන්තර් පු්ගන වන්නිතදදනය (පු්ගනාන්තර වන්නිතදදනය  නෝවෘතර කිරී, 10 ත්රේණිය ය තඳෂ තඳොත පි අ 

අ්ත 27 – 28  
iv. පිළිතුර වශා 10 ත්රේණිය ය තඳෂ තඳොත පි අ අ්ත 23, 24, 25 
 

06. i. ,ාධය ,ගින් ්රාශත නත ලන වන්ත්ග නෝෘතප ණය කිරී,් ශා ලනමෙත,න් ුතතුල ඳරිශරණය කිරී,් 
   ඇය  නිපුණතාලය ික. 

ii. තීඳීප ඳත්, ි තරථන ඇ,තුම්, නෝදුත් තීඳම, තතිය ඳණිය නෝත, ව,ාජ ජා තලර අතනෝ, පුලත්ඳත් ල් 
ිපි වීඳයී,. 
ිපියක් තව වතවා ප්රය චාර දන්ලා යීවී,. 
,ාධය  ඳා න,නක් තශය උ්ගත යණයක් ව්නෝධානය කිරී,. 

iii. පිළිතුර වශා 11 ත්රේණිය ය තඳෂතඳොතත් පි අ අ්ත 122 ශා 123 ාන්න. 
iv. පිළිතුර වශා 11 ත්රේණිය ය තඳෂතඳොතත් පි අ අ්ත 120  ාන්න. 

 
 



 
07. i. ප්රලිත්ය , ලාර්තා ලීතව්ශන්, ත්ි නා්ය, ව්ීතත ලීතව්ශන්, වාතච්ඡා ව්ලාද, වමරා,ය ලීතව්ශන්,  
  යථාතාරී රඳලාහිම ලීතව්ශන්, වජීවී නෝතා 

ii. ලිත්තීය සී,ා ශා තව න්දර්යාත්,ත නිය, තලනවෘ කිරී,. 
 වම්,ත රඳ රාමු ශා වම්,ත නිෘඳාදන ක්ර, තලනවෘ කිරී,. 
 (ත,ිකන් එතක් ියා ඇත්නම් වමතශේ.  
iii. තාාුරපීල අන්තර්නතය තලනවෘ තද. 
 අන්තර්නතතයහි මුද්රණ ශීප පීය නෝනෝධතා දීකිය ශීකි ය. 
 අන්තර්නතය වශා නිර්,ාණශීි දතිය   ානෝතය 
 අන්තර්නතතයහි තඳෂ ශා රඳය නීපී,. 
 ඉශත පුලත්ඳත් ,ාධයතේ ක්ණ අූවල රඳලාහිම ,ාධය ්රලය දිය ,ාධයයකි. 
 රඳලාහිම ,ාධය වීපඳ ,ාධයයකි. 

රඳලාහිම ,ාධය වජීනෝ ,ාධයයකි. 
රඳලාහිම ,ාධය ජන ,ාධයයකි. 
රඳලාහිම ,ාධය අවෘථාික ,ාධයයකි. 
රඳලාහිම ,ාධය නෝයදම් අධිත ,ාධයයකි. 
වාතේක් තව පිළිතුරු වඳයා ය බිය ුතතුය. 

iv. ත,, පිළිතුර 10 ත්රේණිය ය තඳෂතඳොතත් 6 ලීනි ඳාත,් (නිෘච ජායාරඳ ශිප පීය නිපුණතා  අදාෂ ල 
ප්රාතයයගිත දීු, ද උඳතයයීත තරතනන පිළිතුර වඳයා ය බිය ුතතුය. 

 
 වී. ුත. –  

 
   II ප්රෘන ඳත්තේ 

   3 ලීනි ප්රෘනතේ IV තතෝතවේ සුනෝතේෂී වෘල ාලයක් යන්න වෘල ාලයන් තව වතවෘ නෝය ුතතු ය. 
 

4 ලීනි ප්රෘනතේ II තතෝතවේ වර ව්නෝධාන යන්න වර්ල තව වතවෘ නෝය ුතතු ය. 


