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 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර    zonal Education Office – Kalutara  வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துறை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துறை  කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக் காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

 කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර   zonal Education Office – Kalutara வலயக்கல்விக காாியாலயம் கஞத்துனை කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර     

සැලකිල යුතුයි. 

i.  සිලළුම ප්රශ්නක ලල  ිළිතතුු  සපල්නක. 

ii. අංක 1 සි  40 තතක් ප්රශ්නකලල ී  ති  11,  1),  1),  14, ිළිතතුු  ලින්න නිවැරදි හ ෝ වඩාත් ගැලහෙන  
    හ ෝ ිළිතතුර තතෝර්නක. 
iii. ඔබ  සැපතලක ිළිතතුු  පත්රතේ එක් එක් ප්රශ්නයල සහාා ී  ති  කල අතුින්න  ඔබ තතෝරා ත්   
     ිළිතතුතරහි අංකල  සැසතෙක කලල තුළ 1 x, ලකුය තලොේනක. 

iv. එම ිළිතතුු  පත්රතේ ිළටුපස  ී  ති  අතකක් උපතෙසන ෙ සැලකිල්තල්න කිලලා ඒලා ිළිතපදි්නක. 

 

 ෙ ත දැක්හවන ෙදය  ා හදබස් ඛණ්ඩ කියවා 1 සිට 4 හතක් ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සෙයන්න. 

A - අ්තක ිළිළ මලක්   තලතසේ 

      තප්තක තදි ු ලක්   තලතසේ 

      ස්තක මතත පුතුනි       ලතසේ 

      තක් තෙක ාැර බල්න තමතසේ 

B - බමුණු - බාසාලං අ්ථි 

      තඳුරා - බසන ල්නත්න තේ පාතර්න තකතේ ක්නතේන එාා පැ්ත් 

C - තපරසි  පැලත එක  

      සිිනත  තපොදිල බැෙතතක   

D - ත්නකෑතේ තේ මල තකෝලං 

     පාතයා ල්නක  බෑ මු්නෙෑ සමඟි්න  

01,. ඉාත A පෙය අල් ලක ශ්ා්නි  කයාමල ලුයතේ   

11,. තෙතලොල් මඩුලයි.    1),. ර  ලකුමයි. 

1),. සුනිලේ ලාතලයි.      14,. මා තසොතා්න සමලමයි. 

0),. අකවික තකොඩිවික ාදි  හුනිලේ ලින්න මිී ම   පල්ලක ශ්ා්නි  කයාමල ාා සේබ්නධ් ල්නත්න  

11,. A ල.   1),. B ල.   1),. C ල.  14,. D ල. 

0),. මාා සේමත රජුතේ බිසලතේ තෙොලදුක සංසිෙවීම තලුයතල්න පැලැ්වු කා කලක පෙය ණ්ඩල ලුයතේ  

11,. A ල.   1),. B ල.   1),. C ල.  14,. D ල. 

04,. ඉාත D හි සහා්න පෙය සහාා සංීතතල නියාමායල කිීමම  අාාසල ලබා ත්ත්  

කලාප අධ්යාපක කායාලාලල - කළුතර 

මධ්ය ලාර පීමක්ණයල - )018 

 කා ය ාා රංතකලාල  I තකො ස 11 තරේණිල කාලල පැල 0) යි 

 



2 
 

11,. තකෝලේ ලිනනි    1),. කාඩතේ ලිනනි. 

1),. තේශිල ජක සංීතතතලනි   14,. උ්තර ාාරතීල රාතධ්ාින සංීතතතලනි. 

05,. පාත සහා්න කිලම්න අතින්න කා ය කලාල  සේබ්නධ් නිලැරදි කිලමක තතෝර්නක. 

A - රංත කාලල ාා අලකාශ්ල සීමා සහිතල. 

 B - සෘජු තප්රේක්ණක ප්රි ාාර ලැත..   

C - කැලත කැලත නියාමායල තලකසන කල තකොාැක.   

D - එක් තේලාලක එක් සනථාකලක පමයක් ප්රෙයාශ්කල තකතයා. 

11,. ACD   1),. ABD   1),. ABC  14,. BCD 

06,. අුයශ්ාංගික කලා ප්රතදෙ ල්නත්න  

11,. තේණ භූණක  රංතාතලෝකල  සමීප රූප  තම්නතාල 

1),. අංත රාකල  පසුතල ෙයාශ්කල  රූපය ර ා  සමීප රූප. 

1),. කයාතකල  රූපකල  සංීතතල  තම්නතාල 

14,. අංත රාකල  රංත ාා්ඩ  රංතාතලෝකල  තේණ භූණක 

07,. එක් ශිණතලක් තල් ශිණතලක් සමඟ තසන ලින්න පල්ලක සේබ්නධ්තාලල සෘජුල පල්ලාතතක ලාම   

        අතපොතාොස් තේ. තමම දුයාලලතාලල මඟ ාරලා තැනීම  සුදුසුම රංත අායාසල ල්නත්න  

11,. ෙයාපක අායාසලයි.    1),. ශිථිලකරක අායාසලයි. 

1),. රංත ක්රීඩායි.      14,. ක ාඬ අායාසලයි. 

08,. සනලාාාවික ාලක ලුය  

11,. පිනකල්පක ාාවීතා කරමි්න කරක ාලක තේ. 

1),. තම ශ්ීමරල නිතරෝීතල පල්ලා තැනීම  කරක ාලක තේ. 

1),. එදිතකො ජීවිතතේී  ආලාසලකි්න තතොරල කරුය ලබක ාලක තේ. 

14,. අුයකරයා්මකල කරුය ලබක ාලක තේ. 

09,. අුයකරයල සේබ්නධ්තල්න නිලැරදි ප්රකාශ්ල ල්නත්න  

11,. නිීමක්ණයතල්න තතොරල ඉදිිනප් කිීමමයි. 

1),. පිනකල්පකල කරත් රූපල නියාමායල කිීමමයි. 

1),. ාිනතල  ප්රතේශ් වීම තාල් ආරූඪ වීමයි. 

14,. පුේතල ාිනතලක් ක්රිලාලක් ාා අලසනථාලක් ඒ අයුින්නම කර තප්නවීමයි. 

 

10,. කා යක තැටුම සේබ්නධ් ලැරදි ප්රකාශ්ල ල්නත්න  
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11,. තැටුමක් තකොමැි  තැක කා යක් තකොමැත. 

1),. තැටුම නිසා කුතුාලල ාා ආති ල ති  තේ. 

1),. තැටුම නිසා තප්රේක්ණකලා තුළ රසලක් ජකකල තේ. 

14,. තැටුම නිසා කා යතේ රසල හීක තේ. 

11,. අභිරූපකල සේබ්නධ්තල්න තකොතැලතපක ිළිතතුු  ල්නත්න  

11,. ආංගික අභිකල මුිනක කරතතක ලාචික අභිකතල්න තතොරල සිදු කිීමමයි. 

1),. අි තශ්ෝක්ි තල්න යු් නිරූපකලකි. 

1),. තෙබසන ාා සංලාෙ සහිත තපලක් තත. 

14,. සුවිතශ්ේෂි අංත රාකලක් ෙැකිල ාැකිල. 

1),. ලේ ාිනතලක් තප්රක්ණකලා ාමුතේ මැකවි්න නිරූපයල කිීමම ිළණිස රූපක ශිල්ිළලා  

11,. රංත අායාස ාා ක්රිඩා මැකවි්න ප්රගුණය කළ යුතුල. 

1),. මකා කඩලසේ තාෝ රූම් අලකු විල යුතුල. 

1),. ිළ ත  අධ්යකල කර ාිනතතේ භූමිකා ාදුකා තත යුතුල. 

14,. පිනකල්පක ාැකිලාල මත ාිනතතේ භූමිකා තලකසන විල යුතුල. 

1),. පාත සහා්න කා ය අතුින්න තලෝකධ්යාමී සේප්රොල  අුයල නිශ්නපාෙකල වු කා ය කුමක්ෙ  

11, සිංාබාහු   1),. මකතේ 

1),. මාාසාර   14,. කැළණි පාලම 

14,. තේදිකා කා යලක කැතුලම බැින තෙතෙකා ල්නත්න  

11,. නිශ්නපාෙක ාා අංත රාකා ශිල්ිළලා 

1),. තපළ රාක ාා අයාථපි ල 

1),. රංතාතලෝක ශිල්ිළලා ාා තේණ භූණය ශිල්ිළලා 

14,. කළුලා ාා තප්රේක්ණකලා. 

15,. මකතේ කා ය සහාා පෙකේ වු කතා ප්රලෘ්ි ල තතෝරා තතක ත්ත්  

11,. චුල්ල ධ්ුයේෙර ජාතකතලනි. 

1),. උේමේත ජාතකතලනි. 

1),. මාා ාාරතතලනි. 

14,. මාාලංශ්තලනි. 

 ෙ ත දැක්හවන වගුව ආශ්රහයන් 16 සිට 20 හතක් ප්රශ්ණවලට පිළිතුරු සෙයන්න. 
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නාටයහේ නම  රචකයාහේ නම ෙරිවර්තනය/ අනුවර්තනය හමරට නිශ්ොදනය 

ෙ ඩ්රැත්න එේගිනි ප්ලාට්සන මකරාක්ණ ක 

ෙ ේලාසන තමකාජින ත නිසි විිනලේසන ත තා්නින ජලතසේක 

ගුණඩ් වුම්න ඔෆන තසට්සුලා්න ජ හිත තාොෙ අේම්නඩි සුතතපාල ෙ සිල්ලා 

  තායාෂිලා තලෝකා මුදු පු්තු ගුණකතසේක තලප්ප්ි  

 

16,. ඉාත ලගුණතේ  ‘ක’ ලගුණල  තතුල් විල යුතු තමර  අධ්යක්ණකතේ කම කුමක්ෙ  

11,. විජිත ගුණයර්ක    1),. ධ්යාමසිින බ්ඩාරකාලක 

1),. සුතතපාල ෙ සිල්ලා    14,. රංජි් ධ්යාමකීයාි  

17,. ඉාත ලගුණතේ  ‘ත’ තකොටුල  තතුල් විල යුතු කා ය තේ කම කුමක්ෙ  

11,අාසන මාිනතා    1),. වීදුු  බඳුක 

1),. සුබ සැ්නෙෑලක්    14,. පිනඟු තබෝනික්තකෝ 

18,. ඉාත ලගුණතේ ‘ජ’ තකොටුල  තතුල් විල යුතු රාකලා කවුෙ  

11,. නිකතලෝයි තතොතතොල්   1),. බයාකාඩ් තණෝ 

1),. බයාත ෝල්ට් තොනට්   14,. ත්න ්න තාතකෝෆන 

19,. ඉාත ලගුණතේ ‘ ’ තකොටුල  තතුලතු විල යුතු කා යතේ කම කුමක්ෙ  

11,. තලයාමා     1),. ෙ එල්ඩයා ස්න 

1),. තාින ල්ත     14,. ෙ ප.ිනක් එකමි. 

)0,. කා යලක් සේබ්නධ්තල්න ලඩා් තැලතපක ිළිතතුර තතෝර්නක. 

11,. කා යක් නිශ්නපාෙකල කිීමම  තපර ප්රසිේධ් ැගගුණේ පාලක ම්නඩලතල්න අලසර ලබා තත යුතුල. 

1),. කා යක් නිශ්නපාෙකල කර්නත්න තප්රොසිනිලේ තේදිකාලක රඟ ෙැක්වීම ල. 

1),. කා යක් මඟි්න තප්රේක්ණකලා  පණිවිඩලක් ලබා දිල යුතුල. 

14,. කා යක් නිශ්නපාෙකල ලුය තක්ලල ක්රිලාලක ප්රි ලලලකි. 

 නිවැරදි පිළිතුරු හතෝරන්න. 

)1,. විකෘි  තේදිකා කා යතේ ත්මාල ල්නත්න  

11,. ලැඩිහිටිල්නතේ අතප්ක්ණාල්න  අුයතතල බාල පරපුර සතු සිතුේ පැතුේ ාා අතප්ක්ණාල්න බිින ී මයි. 

1),. ලක තලොවු්න විතේ පාසල් ෙු ල්නතේ අධ්යාපකතේ තීරක බලල තෙමාිළල්න සතු විල යුතු බලයි. 

1),. පාසල් අධ්යාපකල තම්නම තපෞේතිනක අධ්යාපකල ලැබීම ෙ ෙු ල්න තලොමු විල යුතු බලයි. 

14,. ර   ාා ජාි ල  ලැදි ෙු තලකු තතොඩ කතා තැනීම  තෙමාිළල්න අලධ්ාරකල කළ යුතු බලයි. 

 

)),. ක්ණනික නිරූපකල ලුය  
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11,. ක්ණනිකල සකසා ත් ිළ පතක් මත ඉදිිනප් කර්නකකි. 

1),. නියාමාකා්මක චි්නතකල ාා ාැකිලාල මත තේදිකාතේ ඉදිිනප් කරුය ලබ්නකකි. 

1),. ිළ පතකි්න තතොරල සීමිත කාලලකී  ලේ කිසි අලසනථාලක් නිරූපකල කර්නකකි. 

14,. නියාමාකා්මතක චි්නතකල ාා ාැකිලාල ති  පාසල් සිසු්න විසි්න ඉදිිනප් කරුය ලබකකකි. 

)),. ිළ්නතූර රාමු තේදිකාතේ කල්ිළත තබී තේ තකො සන කීලෙ  

11,. ාතරයි.    1),. කලලයි. 

1),. ාලයි.    14,. අ යි. 

)4,. කපු ලක්කාිනල ාා ෙු කැලවිල්ල ෙක්ක  ලැතබක තේශිල ශ්ා්නි  කයාමල ලුයතේ  

11,. තකොතාොඹා කංකාිනල    1),. සුනිලේ ශ්ා්නි  කයාමල 

1),. මංතර මඩුලයි    14,. ර  ලකුම තාල් ිනේදි ලාතලයි. 

)5,. රංත භූමිතේ ක්රමික විකාශ්කතේ අුයිළිතතලල ල්නත්න  

11,. තප්රොසිනිලේ තේදිකාල  කරිනල  තාකාලේ තපොළ  කමත. 

1),.  තප්රොසිනිලේ තේදිකාල  කරිනල  කමත  තාකාලේ තපොළ. 

1),. කමත  තාකාලේ තපොළ  කරිනල  තප්රොසිනිලේ තේදිකාල 

14,. තාකාලේතපොල  කමත  කරිනල  තප්රොසිනිලේ තේදිකාල. 

)6,. කා යක් රංත තත කරලක තමොතාොත්ී  ෙයාශ්කතල්න ෙයාශ්කල  පසුතල මාු  කිීමම තමතාලල්නත්න  

11,. අධ්යක්ණකලරලාල. 

1),. තේදිකා පිනපාලකලාල. 

1),. පසුතල ාා රංත ාා්ඩ සැලසුේ කු ල. 

14,. රංත විකයාස ශිල්ිළලාල. 

)7,.  මා මුහුෙ  කැල තවි්  බසි්නත්න 

        මා මුහුතේ කැල තමනි  තබොල්නත්න 

        තතොළු මුහුෙ  කැල තවි්  බසි්නත්න 

        තතොළු මුහුතේ කැල තමනි  තබොල්නත්න 

තමම පෙල අල් තැමි කා කල ල්නත්න  

11,. කාඩතේ ල.   1),. ුයයාි  ල. 

1),. තසොකින ල.   14,. තකෝලේ ල. 

 

)8,. රංතාතලෝකල සේබ්නධ්තල්න තකොතැලතපක ප්රකාශ්ල ල්නත්න  
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11,. කා ය අලංකාර කිීමම  ඉලාල් තේ. 

1),. කළුල්න පැාැදිිනල ෙැක තැනීම  උපකාින තේ. 

1),. ෙයාශ්කල්න ඉසනමතු කිීමම  උපකාීම තේ. 

14,. ලේ ෙයාශ්කලක් ෙැක්තලක කාලල තප්නවීම  ඉලාල් තේ. 

)9,. තලෝක ධ්යාමී කා යක ලක්ණයලක් තසේ සැලතක්නත්න. 

11,. ලථායාතල ඒ තලස ම තේදිකාල මත ඉදිිනප් කිීමමයි. 

1),. අි තශ්ෝක්ි ල  කතා රූපකල ඉදිිනප් කිීමමයි. 

1),. තේදිකා අලංකරය අි තශ්ෝක්ි තල්න ෙැක්වීමයි. 

14,. සනලාාාවික්ලල  ආස්නක සනලරූපතල්න තේදිකාල මත ඉදිිනප් කිීමමයි. 

)0,. කළුලරයල ලුය  

11,. රංතකල සහාා සුදුසු ආුයශ්ාංගික ශිල්ිළ්න තතෝරා තැනීමයි. 

1),. අධ්යක්ණලරලා ාිනත ලල  උචිත කළු නිිනල්න තතෝරා තැනීමයි. 

1),. අධ්යක්ණක රංත භූමිල සැලසුේ කිීමමයි. 

14,. කළු නිිනල්න ාිනතලල  සමාතරෝපකල වීම. 

)1,. මි්න කෘතය තකල  අල් ල්නත්න  

11,. රාධ්ා ක්රිණනකා කයාතකල  ලඩිත පටුක  කාුයමුරල. 

1),. ලී තකින  ශුේධ් මාත්රා  ලඩිත පටුක. 

1),. ලඩිත පටුක  කාුයමුරල  සලරං කැටුම. 

14,. ශුේධ් මාත්රා  සලරං කැටුම  ලී තකින කැටුම. 

)),. කා ය තපලක් රාකා කිීමතේී    

11,. ාිනත පැාැදිින තලස අයාථකතකල විල යුතුල. 

1),. අොල රංත විධ්ාක ිනලා ි බිල යුතුල. 

1),. ිනඛිත ාාණා ාාවිතා කළ යුතුල. 

14,. සංලාෙ ාාවිතල මුිනක තේ. 

 ෙ ත දැක්හවන වගුව ඇසුරින් 33 සිට 36 දක්වා ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සෙයන්න. 

A B C D 
සුනිලේ ලක්ණනිලතේ පැමිනීම මරා ඉපැේදිම ස්නනිකුම තසොකින 
කඩලක් තරකල අඔ විෙමක සුනිලේ ලාතල තකෝලේ 
පැදුු  ෙැපවිල්ල රාම මැීමම ිනේදි ලාතල කාඩතේ 
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)),. තේශිල තැමි කා කල තතුල් කා්නඩල ල්නත්න  

11,. A ල.   1),. B ල.  1),. C ල.   14,. D ල. 

)4,. තේ මඩුතලහි එක කා යමල තපලපාිනල අල් කා්නඩල ල්නත්න  

11,. A ල.   1),. B ල.  1),. C ල.   14,. D ල. 

)5,. තමහි පාතර  ශ්ා්නි  කයාමල අල් කා්නඩල  

11,. A ල.   1),. B ල.  1),. C ල.   14,. D ල. 

)6,. ො අ  ස්නනිතේ කා යමල අලසනථා තතුල් කා්නඩල  

11,. A ල.   1),. B ල.  1),. C ල.   14,. D ල. 

 ෙ ත දැක්හවන ඡායාරූෙ ඇසුරින් 37 – 40 දක්වා ප්රශ්න වලට පිිතතුරු සෙයන්න. 

 

 

 

                                   

 

 

                                       E                     F 

)7,. E රූපතේ ෙැක්තල්නත්න  

11,. සනතපොට් ලයිට්   1),. බැට්්න ලයිට් 

1),. ෆලඩ් ලයිට්     14,. ඩීමරල  

)8,.  F රූපතේ ෙැක්තල්නත්න  

11,. සනතපොට් ලයිට්   1),. බැට්්න ලයිට් 

1),. ෆලඩ් ලයිට්     14,. ඩීමරල  
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                             A                                       B 

)9,.  ලයා තාෝල් කා ය රංතකතේ ප්රක  වු ාිනතල  

 11,. ු ක්මණි තේවී   1),. අයිරාංතනී  තසේරසිංා 

 1),. තසෝමලතා සුබසිංා    14,. මාධ්නී මල්ල්ත 

40,. ඉංග්රීසි ාා සිංාල තේදිකා කා ය සහාා රංතක ොලක්ලල දු්න නිිනල ල්නත්න  

 11,. ු ක්මණි තේවී   1),. තසෝමලතා සුබසිංා 

1),. අයිරාංතනී  තසේරසිංා    14,. මාධ්නී මල්ල්ත 

 

 

II තකො ස 

ෙළවැනි ප්රශ්ණය  ා තවත් ප්රශ්ණ  තරක් ඇතුු ව ප්රශ්ණ   කට පිළිතුරු සෙයන්න. 

01,. පාත ෙැක්තලක සංලාෙ ණ්නඩල කිලලා අසා ති  ප්රශ්නය ලල  ිළිතතුු  සපල්නක. 

දික්ිළටිල      :- තේ තතේ ඉ්නක කිඹුල්ලු්න  තමෝු ්න මතේ තාොෙම මිතුතරෝ. උ්නතත්න ම  කිසිදු උපද්රලලක් සිදු  

       තකොතේ. 

කාලතතෝල :- අත්න ලාසකාල්න තේ සකිලා  තල තල් මිත්ර සේප් ලැත.ලා. අත්න අපල් තේ දිතල්න එතතොඩ  

        කර්නක. 

දික්ිළටිල     :- උතේ ප ්න තය ි ලාතතක ඉදි ම  තබොතාොම තතතාට්ටුයි. බිලී බැතමුය් කිසිම ලාසිලක් කැාැ       

         තකොලැ. 

දි්තල      :- අිළ ලඟ රස කැවුේ ි තලකලා. 

කාලතතෝල :- එයි්න පංගුණලක් ඔතා ් තෙකලා. 

         1දික්ිළටිල තඟ තැඹුු  බල ෙක්ලමි්න තතත්න එතතොඩ තලයි, 

දික්ිළටිල      :- තාොෙයි පලමුතල්න කිලකලා තේ තේනකාතත්න මුින්න එතතොඩ ල්නත්න කවුෙ කිලලා  

කාලතතෝල :- තේ ත්ි  මා විසි්න ස් අවුු ේෙක් කඹු  තමතාලර තකො  ලබා ත් මතේ බිින්නෙැයි. 

දික්ිළටිල     :- ාින පුදුම කතාලක් තකොලැ. කඹුර තමතාලර තකො  තෑුය ත්නක් පුළුල්න ර ක්ෙ තේක. 

කාලතතෝල :- තයි ඕයි පුදුම තල්නත්න. කුස ජාතකතේ කුස රජ්ජුු තලෝ මං ලතේ වීර ක්රිලාලක් කළ අතලක් බල  
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         තමුතසේ අාලා කැේෙ  

දික්ිළටිල     :- තපොත පත් මිස කුස පබාලතීලා අප අතර තකොයි්නෙ  තර් තේ තතත්න එතතොඩ තල්නක බැින  

        තමුතසේ ලඟ ති  වීර කම තමොකක්ෙ  තාොෙයි කවුෙ පලමුතල්න එතතොඩ කර්නත්න. 

11,. ඉාත සහා්න තෙබසන තතුල් කා යතේ තපළ රාකලා කවුෙ     1ලකුණු 0), 

1),. එම කා යල තපළ රාකා කිීමම සහාා පෙකේ වු මුල බීජල කුමක්ෙ    1ලකුණු 0), 

1),. තමම කා යතේ ප්රධ්ාක තැටුම කුමක්ෙ        1ලකුණු 0), 

14,. තමහි ලරා්න තුළ ෙැක්තලක රංතකල සහාා තලොො තුය ලබක ප්රධ්ාක අභිකල කුමක්ෙ   

  1ලකුණු 0), 

15,. තමහි එක දික්ිළටිල තලතාස  ප්ල සිටි්නත්න තයි                     1ලකුණු 0), 

16,. තමම සංලාෙ අලසාකතේ පැක කගික තැ ළුල කුමක්ෙ       1ලකුණු 0), 

 

1), 

i. ප්රාසාංගික කලාල ලුය කුමක්ෙැයි පැාැදිින කර්නක.      1ලකුණු 0), 

ii. කා ය ාැර තසසු ප්රාසාංගික කලා 4ක් කේ කර්නක.     1ලකුණු 04, 

iii. තසසු ප්රාසාංගික කලාල්න  ලඩා කා ය කලාතේ ති  විතශ්ේණ්ලල පැාැදිින කර්නක.    1ලකුණු 06, 

 

1),. 

i. කා යක් තතොඩ කැීතතේ කායාලතේ ප්රමුණලා කවුෙ         1ලකුණු 0), 

ii. තේදිකා කා යක් සහාා තලොො ත්නකා අුයශ්ාංගික කලා පැාැදිින කර්නක.    1ලකුණු 04, 

iii. ඔබ  තේදිකා කා යක් තේදිකා තත කිීමතේ කායාලල පැලු කතාෝ ඔබ අුයතමකල කළ යුතු ක්රිලා ිළිතතලල  

     අුයිළිනතලින්න පැාැදිින කර්නක.         1ලකුණු 06, 

14,. 

i. කා ය ෛශ්ිනල ලුය කුමක්ෙ          1ලකුණු 0), 

ii. ප්රධ්ාක රංත ෛශ්ලී්න ේවි්ලල ෙක්ලා උොාරය තෙක බැගි්න ෙක්ල්නක.   1ලකුණු 04, 

iii. එම කා ය ෛශ්ලී්න ේවි්ලතේ තලකසනකේ සතර අභිකල තසුින්න ෙක්ල්නක. 1ලකුණු 06, 

15,. 

i. පාතර  ප්රතේශ්තේ ප්රාිනත ප්රධ්ාක ශ්ා්නි කයාම 0) ක් කේ කර්නක.    1ලකුණු 0), 

ii. එම ශ්ා්නි  කයාම පැලැ්වීතේ අරමුණු තල්න තල්නල සහා්න කර්නක.   1ලකුණු 04, 

iii. ඔබ සහා්න කළ එක් ශ්ා්නි  කයාමලක එක් කා යල අලසනථාලක් පැාැදිින කර්නක.  1ලකුණු 06, 
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16,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. ඉාත රංත භූමිල අල් තැමි කා කල කේ කර්නක      1ලකුණු 0), 

ii. තමම ඡාලාරූපතේ A  B  C  D කේ කර්නක.      1ලකුණු 04, 

iii. ඉාත කී තැමි කා කතේ විතශ්ේණ ලක්ණය ිළිතබහ සාකච්ඡා කර්නක.    1ලකුණු 06, 

 

7).ෙ ත දැක්හවන කථා සැකිල්ල ඔබ කැමති ෙරිදි අවසානයක් කරා හගන යමින් නාටය හෙළක් රචනා කරන්න.  

එක් ාාතලක් කැලෑලක තවිදිමි්න ලක වි  මා් තලතාසක  ප්විල. ාාලා  තාොෙ ම බඩගි්නකක් ති  වී කෑම  

ලමක් තසොලමි්න කැලෑල තතුළ  ිනංගුණතේ ල. කැලෑල තතුිත්න සිංාතලකුතේ විලාපලක් ාාලා  තසුණි. ාාලා 

විමසිල්තල්න බලමි්න ලක වි  උගුණලක  ාසු වී සිටි සිංාතලකු ෙැක්තක් ල. සිංාලා ඌල ත.රාත්නකා තලස 

ාාලාතත්න තලෙ සිටිතේ ල. ....  එතැ්න සි  

11,. කාත යෝචිත අලසනථා නියාමායල සහාා.       1ලකුණු 04, 

1),. සංලාෙ  රංත විධ්ාක සහිතල තේදිකාල  තැලතපක පිනදි තපළ නියාමායල සහාා.  1ලකුණු 08, 

A 

B 

C 

D 


