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සැලකිය යුතුයි.
 ප්රශ්න ියය්ලලම ිළිතතුු සපයන් .
 අංක 1 - 40 දක්වා ප්රශ්න වලම 1 2 3 4 වරණ වලින් නිවැරදි වරණය ත ෝරන් .
 ිළිතතුු සැපයී සඳහා ඔබම ලබා තද තකොටු තකොළය භාවි ා කරන් .


පහ දැක්තව

පදය තකොමසන සුරු කර නනිිනන් 01 ියම 06 දක්වා අසා සති ප්රශ්න

වලම ිළිතතුු සපයන් .

I තවදා මන්තන් පළමුව සබයම එන්තන්
තයොදා කියන්තන් ාතලම න තවව්ලන්තන්
කුදා වැත න්තන් සබතේ තකොක් හඬලන්තන්
විදා පාන්තන් අත් තදක ෑගි කියන්තන්

II අසාලා වනතුන ියය්ලලක්
තයොදාලා නත්ත තබොුබසන සිය්ලලක්
රවාලා කිව්තව අප හම තදෝසයක්
කපාලා තදිනය න හතේ බරම නා යක්

III වඩිනපුර තේතසන්
සත්තද බමුණු සවිදින්
කළ වඩින පටුනින්
ත තසේ බමුතණෝ යාන කරිනන්

IV පුර සඳ පායා දිතල වැනී
මුහුණ තිතේ
දිතල වැනී මුහුණ තිතේ
සීතේවි ාතේ කිට්ටු තවයන්තකෝ

V ලප ත ො වන් සඳතසේ තසොින ගුතණ ා
ආදර දිත
ා ියුර සැතවො ා

VI

01. උඩරම නැින
1. I

රූ ියරින් අඟ ක්
ා
ැ තේ තලොව අන් කිිය ැ ා
තේ තලියන් ිය ිනන් ත ා
බල තලන්චි ා එ තසෝබ ා

ාමකයක සතුළත් ගී කාණ්ඩයක් සතුළත් වරණය වන්තන්
2. II

3. III

4. IV

02. පහ රම ශ්ාන්ති කර් යකම අයත් ගී කාණ්ඩය සතුළත් ිළිතතුර වන්තන්
1. I
03.

2. III

ාඩනේ සේප්රදාය පද ේ තකොම තන
1. II

04. පහ රම නැින
1. I

2. III

3. IV
නිර් ාණය ූ 

ාමයක සතුළත් ගී කාණ්ඩය සතුළත් ිළිතතුර වන්තන්
3. IV

ාමකයක අඩංගු ගී කාණ්ඩයක් දැක්තව
2. II

4. V

3. IV

4. V

ිළිතතුර වන්තන්,
4. VI

05. නූ

ාමය කලාතව් සන්ිසසනාා ය සනිටුහන් කර

1. I

2. IV

ාමයක සතුළත් ගී කාණ්ඩයක් වන්තන්,
3. V

4. VI

06. තකොතහොඹා කංකාරි ශ්ාන්ති කර් ය හා බැඳි ගී තකොමසක් අඩංගු ිළිතතුර වන්තන්,
1. I
 07 ියම 11 සඳහා ප්රශ්න

2. II

3. III

4. VI

වලම නිවැරදි ිළිතතුර ත ෝරන් .

07. අංන රච ාවක් ියදු කිරීතේදී පද ේ ආත්ලපයක් තලස තයොදා නන්තන්,
1. ලයිනින් කලර්සන
2. රිමූවින් ක්රීේ
3. පෑන් තක්ක්

4. පවුඩර් පෆන

08. ශ්රීලංකාතව් ප්රියේ අංන රච ා ිල්ලිළතයකු තලස දැක්විය හැක්තක්,
1. ජනත් පේ ියරි හ ා.
2. ජනත් තබ රන
හ ා.
3. දයා න්ද ගුණවර්
හ ා.
4. පරාක්ර නිරිස්ලල හ ා.
09. අංන රච ය ිළිතබඳ අස ය ප්රකාශ්ය ත ෝරන් .
1. ළුවාතේ මුහුණ අලංකාර කිරී ම තයොදා නනී.
2. ාමයතේ රංන ශශ්ලියම අනුරූපව තයොදා නනී.
3. ළුවා රඟ චරි තේ සනභාවය අනුව තයොදා නනී.
4. සාත්වික අභි ය තීව්ර කිරී ම තයොදා නනී.
10.

ළුතවකුම තදබසන උච්ඡාරණය කිරීතේ ශ්ක්තිය වර් ය කර නැනී සඳහා භාවි ා කළ හැකි අභයාසයකි.
1. සනවස අභයාස
2. ිලථිලකරණ අභයාස
3. ා ියකඅභයාස
4. සංතව්ද අභයාස
11. රංනාම රංන තේදී අක්ෂි සබඳ ාවය පවත්වාන ත ොහැක.සයතේ එ දුර්වල ාවය නහරවා නැනී ම ඔබ
තයෝජ ා කරනු ලබ අභයාසය වන්තන් කු ක්ද?
1. හඬ අභයාසය
2. ා ියකඅභයාස
3. දර්ප අභයාසය
4. ිලථිලකරණ අභයාස
 12 ියම 17 දක්වා පහ වගුව සුරු තකොම නනිිනන් ිළිතතුු සපයන් .
මු්ල කෘතිතේ රචකයා

පරිවර්
අනුවර්

ද ඩ්රැනන්

ක

න

ජ

ම

ඛ

තුරඟ සන්නිය

ණ

ාමයතේ

12. වගුතව් “ක” තකොටුතව් සඳහන් විය යුතු
කු ක්ද?
1. ලුයිජි ිළුන්තඩතලෝ
3. බර්තමෝ්ලට් තෙෂනට්
13. වගුතව් “න” තකොටුතව් සඳහන් විය යුතු
කු ක්ද?
1. තවසන මුහුණු
2. රාසාේ
14. වගුතව් “ජ” තකොටුතව් සඳහන් විය යුතු
කු ක්ද?
1. තහන්රි ජයතසේ
3. පරාක්ර නිරිස්ලල
15. වගුතව් “ම” තකොටුතව් සඳහන් විය යුතු
කු ක්ද?
1. ද රයිව්ලසන
2. දි එ්ලඩර් කින්
16. වගුතව් “ඛ” තකොටුතව් සඳහන් විය යුතු
කු ක්ද?
1. සන්මන් තචතකෝෆන
2. සැමුතව්ල තබකට්

තේ
තේ

ත රම නිෂනපාදකයාතේ

2. එව්ගිනිෂනවාත්සන
4. ිළමර් වයිසන
3.

කරා

4.

හ තනදර

2. රංජිත් ර් කීර්ති
4. ේ ජාතනොඩ
3. ද පබ්ලික් එනිින

4. ද තහෝසන

3. ජුලියසන තහේ

4. ප්තලෝමසන

17. වගුතව් “ණ” තකොටුතව් සඳහන් විය යුතු
1. බන්ධුල වි ා තේ
3. විජි ගුණරත්


පහ දැක්තව

කු ක්ද?
2. ුරන පාලද ිය්ලවා
4. ුර න්ද තහේන්ද්ර

ඡායාරූපය ආශ්රතයන් 18 ියම 20 ත ක් ප්රශ්න

වලම ිළිතතුු සපයන් .

18. ඉහ ඡායා රූපතයන් දැක්තව
ාමය වනුතේ,
1. තබරහඬ
2. රත් රං
3. දික් ල කාලතනෝල
4. තව්ලල වැහුේ
19. ත
ඡායාරූපතේ දැක්තව රංන ිල්ලිළයා වනුතේ,
1. ුවන් ද න්සූරිය
2. රිචඩ් ා මුදලි
3. ස න් ගුණියංහ
4. උතේනි චන්ද්රියරි
20. ත
ඡායාරූපතේ දැක්තව රංන ිල්ලිළනිය වනුතේ,
1. ාදිනී ්ලවත්
2. ැණිතක් අත්
ායක
3. චන්ද්රාණි පතිරණ
4. ාත ්ල ජයතසේ
21.ත
ඡායාරූපතේ දැක්තව රංන ිල්ලිළයා වනුතේ,
1. ජැක්සන් සන් නී ය.
2. ශ්රියන් ත න්ඩිසන ය.
3. තරොඩ්නි වර්ණකුල ය.
4. ප්රියන් තසත විරත් ය.
22. ඔහු රංන යම අවතීර්ණ ූ තේ පහ කු
ාමයකම රංන දායකත්වය ලබා තදිනන්ද?
1. ත ෝරා
2. අතන් අබිලින්
3. එව බලව
4. ඔත්තුකාරයා

පහ දැක්තව ත ොරතුු ආශ්රතයන් 23 ියම 28 දක්වා ප්රශ්න වලම ිළිතතුු සපයන් .
A තදතවෝල ඩු
B තසොකරි
C තකොතහොඹා කංකාරිය
D සූනියේ යානය
E රම යකු
F සන්නියකු
G තකෝලේ
23. සශ්රීකත්වය ත න් විත ෝදාසනවාදය ද ලබාදීතේ අරමුණින් පවත්වනු ලබ නැින ාමක වන්තන්,
1. AD
2. BG
3. EG
4. CB
24. පුරාවෘත් තයන් වඳ බිසවුන් සත් තදත කු ිළිතබඳ සඳහන් ව ශ්ාන්ති කර් ය වනුතේ,
1. A
2. C
3. E
4. G
25. පහ රම ප්රතේශ්යම අයත් ශ්ාන්ති කර් යන් අන් ර්න වරණය වන්තන්
1. ADGF
2. ADEF
3. ADCF
4. ABDF
26. උඩරම ප්රතේශ්යම ආතව්ණික නැින ාමයයක් හා ශ්ාන්ති කර් යක් ිළිතතවිතන් දැක්තවනුතේ,
1. CB
2. BA
3. CD
4. BC
27. තවසනමුහුණු භාවි ය ුරවිතශ්ේෂී තකොමනත් නැින ාමකයක් වනුතේ,
1. B
2. D
3. E
4. G
28. අඹ විද
ේ ාමය ය අවසනාාව අන් ර්න ශ්ාන්ති කර් යකි.
1. A
2. C
3. D
4. E
 පහ සඳහන් ප්රශ්නණ සඳහා නිවැරදි ිළිතතුර ත ෝරන් .
29.

ාමයකදී තව්දිකාවක්
1. තප්රේක්ෂාවයි

ත ොතහොතින් ත ොතහො
2. ායාව යි

ැතව

දර්ශ් ය හුනන්වනු ලබන්තන්
3. රසභාවයි
4. රූපණය යි

30.

ාමයතේ සංගී ය තුිතන්,
1. ාමයතේ ිසසන ැන් ිළරීම ියදුකරයි.
2. තප්රේක්ෂකයා ිළ ීම සඳහා තයොදා නනී.
3. ාමයතේ භාවයන් උේදීප යම තයොදානනී.
4. ාමයතේ අර්ාය ීන කිරී ම තයොදා නනී.
31. රංන වි ා යනුතවන් අදහසන තකතරන්තන්,
1. ාමය අ යක්ෂක, ළු නිිතයන්ම ලබාතද උපතදසන ය.
2. ළු නිිතයන්ම හා අ යක්ෂකම ාමය තපතළිස දී සති උපතදසන ය.
3. අ යක්ෂක වරයා විියන් තපළ රචකයාම ලබා තද උපතදසන ය.
4. තපළ රචකයා විියන් තප්රේක්ෂකයන්ම ලබා තද උපතදසන ය.
32. ුරන පාලද ිය්ලවා හ ා
තව්දිකා ාමය අත්දැකීේ සුරුතකොම නනිිනන් රච ා කර ලද කෘතිය වන්තන්,
1. නැින ාමකය
2. ාමය තප්රතව්ශ්ය
3. තසොුනු ආඥාදායකයා
4. සාන්තුවර තසබලාතණෝ
33. දක්ෂ රංන වි යාසකුතවකු වශ්තයන් ියංහල හා ඉංරීිය තව්දිකාව තුළ වඩාත් ප්රකම පුේනලතයකි,
1. ේ ජාතනොඩ
2. තේරේ ලක්ෂන න්ද ිය්ලවා
3. ුවන්ති ද චිතක්රා
4. අර්න්සනට් ැකින්මයර්
34. බලිවාලා ප්රමුඛ පාර්ිය ාමය කණ්ඩාය විියන් ත රමම හදුන්වාදුන් ාමය ප්රතදදය වන්තන්,
1. තකෝළේ ය.
2. ාඩනේ ය.
3. තසොකරි ය.
4. නූර්ති ය.
35. මු්ල ියංහල නූර්තිය තලස සැලතකන්තන්,
1. ානා න්ද
2. ියවේ ා
පාල
3. තරොලී ා
4. පණ්ඩුකාභය


පහ වගුව සුරු කර නනිිනන් 36 ියම 38 දක්වා ප්රශ්න

ක

වලම ිළිතතුු සපයන් .

න

ජ

දිරිය ව සහ සතේ දුතවෝ

පුසනතලෝඩං

ුරභ සහ යස

අහසන ාලිනා

පණ්ඩුකාභය

කුතව්ණි

සත් කු ක්ද?

ුරදු සහ කළු

ියංහබාහු

36. ඉහ වගුතව් “ක” තනොනුතව් සතුළත්

ාමයය,

1. ජයලත් ත ෝරත් යන් විියන් නිර් ාණය කළ සනවත්රන්
2. ආදි විශ්නවවිදයාලීය ියංහල සංන ය ගින් නිර් ාණය කළ
3. තහන්රි ජයතසේ යන් විියන් නිර් ාණය කළ පරිවර්
4. බර් ාඩ් තෂෝ තේ නිර් ාණ ආශ්රතයන් පරිවර්
37. ඉහ වගුතව් “ග” තනොනුතව් සතුළත්

ාමය තු කි.
ාමය තු කි.

ය කරනු ලැූ 

ාමය,

1. ුරන පාල ද ිය්ලවා විියන් රචි සනව න්ත්ර
2. සයි න්

ාමය තු කි.

ාමය තු කි.

වනත්තත්න විියන් රචි සනව න්ත්ර

ාමය තු කි.

3. පරාක්ර නිරිස්ලල විියන් රචි සනව න්ත්ර

ාමය තු කි.

4. බන්ධුල ජයවර්

ාමය තු කි.

විියන් රචි සනව න්ත්ර

ාමය තු කි.

38. ඉහ වගුතව් “ජ” තනොනුතව් සතුළත්

ාමය,

1. තප්රාතදණිය විශ්නවවිදයාලය ගින් නිෂනපාද ය කළ
2. ඓතිහාියක ියේධීන් පද ේ කර නත්
3. අනුවර්

ාමය තව්.

ාමය තව්.

ාමය තු ක් තව්.

4. එදිරිීමර සරච්චන්ද්ර හා තහන්රි ජයතසේ යන්තේ නිර් ාණයන් තව් .


පහ 39 හා 40 ප්රශ්න

සඳහා නිවැරදි ිළිතතුර ත ෝරන් .

39. රංන රච තේදී වඩාත් සැලකි්ලලම න යුත්තත්,
1. පුර ල නිර් ාණය ,තව්දිකා අලංකරණය හා

ර්

ය යි.

2. දෘශ්ය ය ප්රබලත්වය හා ,අර්ා ප්රකාශ් ය හා නිර් ාණාත් ක බව යි.
3. අංන රච තේ ප්රබල බව ,රංනාතලෝකය හා සංගී ය යි.
4.
40.

ාමය උපකරණ , නිර් ාණාත් ක බව හා තව්ෂූෂෂණය යි .
ාමයයක් නිර් ාණය කළ පුර එිස පැවැත් රඳා පවතින්තන්,

1. අ යක්ෂක හා

ළු නිිතයන්

2. ආනුශ්ාංගික ිල්ලපීන්
3. තප්රේක්ෂක ප්රතිචාරය
4. තව්දිකා න ව

ය.

ය.
ය.

කාල වකවානුව

ය.

