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ැරකිඹ යුතුඹ. 

i.  ඹලු භ ප්රල්නරට පිළිතුරු ඳඹන්න.මභභ ඳත්රඹ ව  රකුණු 4  කි. 

ii. අ ක 1  ට 4  මතක් ප්රල්නර  දී ඇති 1,2,3,4 ඹන පිළිතුරුලින් නිැයදි මවෝ ඩ ත් ගැශමඳන 

පිළිතුය මතෝයන්න. 

iii. ඔඵට ැඳමඹන උත්තය ඳත්රමේ  කක් කක් ප්රල්නඹ ව  දී ඇති ක අතරින් ඔඵ මතෝය  ගත් 

උත්තයමඹ  අ කඹට ැ මන කඹ තුශ (x)  රකුණ මඹොදන්න. 

iv.    කභ උත්තය ඳත්රමේ  පිුපඳ දී ඇති අමනක් උඳමද් ද ැරකි්ලමරන් කිඹ  ඒව  ද පිළිඳදින්න. 

 

 අ ක 1  ට 3 මතක් ප්රල්නර කක් කක්  ක මඹ  තද කළු අකුර න්  ද්රිත මකොටමේ අර්ථඹට  ඩ ත් 

සමී  අර්ථය මදන චනඹ මතෝයන්න. 

 

1. ඉ ක් බ ක් නැති   කැරෑ කළි කිරීභ අන ගත භව  වින ලඹකට අත ැනීභකි. 

(1) ම්පර්ණමඹන් භ    (2) අඳරික් ක රී    (3) මනොැරකි්ලමරන්   (4)   අධික මේගඹකින්  

 

2. අ ධ යණමඹන් රඵ  ගන්න  මදයින් කි භ   තු ක්  මනොන ඵ උන් වන්මේ  ද ශ මේක. 

(1) ගකීභක්      (2) නිමයෝගිබ ඹක්    (3) ප්රතිපරඹක්    (4)   ඹවඳතක් 

 

3.  තතුන්ට ආඩ  ළි කී   දැන්ත් නැැත්විඹ යුතු ඵ ඳක් න ඹකමඹෝ තීයණඹ කශව. 

(1) මදෝ කීභ      (2)  වය කිරීභ         (3) මඵොරු කීභ      (4) කරව කිරීභ 

 

 අ ක 4  ට 6 මතක් ඇති ප්රල්නර  ් තැන්රට  ඩ ත් සුදුසු ඳදඹ මතෝයන්න. 

 

4. විවිධ මඳොතඳත මභන් භ විවිධ විඹ කරුණු මොඹ  ගැනීභට ද ඳ ඨකඹන්ට විල්මකෝලින් භවත්  

.......................ැඳමේ . 

(1) පිුපවරක්              (2) ඳරිශ්රභඹක්     (3) ඳරිවයණඹක්      (4) පිුපඵරඹක්  

 

5. රක්දි  ටි ........................ ම්ලඛකඹකු ව මනයත් ඳයණවිත න භවත  මශ්රේ්ඨ පුය විද  ඥයෙමඹකි. 

(1) චතුය       (2)  ක ර්ඹක්භ     (3)  චියන්තන    (4) විදග්ධ 

 

6.   ත  ය වින්දනඹට උචිත බ   වලලිඹක් මඹොද  ගැනීමම්  .....................   මභකර ම්ලඛකඹන් 

වමුමේ ඳතී. 

(1) අභිරඳණඹ      (2)  අභිඹ චනඹ    (3)    අභිමඹෝගඹ     (4)   අභිම්ලඛනඹ 

 

 



 

7. අක ය දි පිළිමශ නිැයදි   දැක්මන ඳද මේළිඹ මතෝයන්න 

(1) භරුැ්ලඒභ මත් ගීතඹඒ භ ඹ ක රීඒභ  මග් මේලඹ 

(2) ගලියමග් ච රික ඒ ගැටය විඹඒ ගැවැනිඹක්ඒ මගොඩ භණ්ඩිඹ 

(3) යටටඒ රුන්ැකිඒ ය ජ ලිඹඒ ය භ ඹනඹ 

(4) සීරිගීඹඒ මණැලි ඇද මිනි්සුඒ මේරි  ණිජඒ මේතුව මි 

 

8. ෑභ ඳදඹක භ අක්ය වින  ඹ නිැයදි  මඹදී ඇති ඳද මේළිඹ මතෝයන්න. 

(1) උත්කෘ්ටඒවිශි්ටඒ  භර්ථ ඹඒ කනග ුප 

(2)  කරණඒ භැතිණිඹඒමෟචිත ඹඒ කර  ණ 

(3) ඵශතරඒ පිලියඒ ඳ පි්ටඒ ආබ ඹ 

(4) ඳරිගණකඹඒ ම්ලකම්ඒ ඹථ ර්තඹඒ වි ළු තවළු 

 

9. ඳ  පි්ලරඒ ගැට ඇරපි්ලරඒ යක ය  ලඹඒ ඇරපි්ලරඒ අනුපිළිමළින් මඹදී ඇති උත්තයඹ මතෝයන්න. 

(1) රුනඒ කෘදන්තඒ ත ඹඒ තිය 

(2) නුණඒකඩඹඒ ග්රවඹ ඒ ක  ඹ 

(3) මුහුදඒ ෘතුඒ ක්රභඹඒ ැහවැනඒ 

(4) රුරඒ දෘඪඒ ප්රයඒ  ධක 

 

10. උඳර්ග ඳද ඳභණක් මඹදී ඇති පිළිතුය මතෝයන්න. 

(1) අයබඹ ඒ උමද ඒ අගුණඒඉමි රි 

(2) නි් යඒ වි්භඹඒ සුදනඒ උදුර 

(3) අත ල ඒ අනුකම්ඳ ඒ පිළිගනිඒ උඳභ න 

(4) ඉක්බිතිඒ අබ ක ලඒඅභිභ නඒ අනුබ  

 

11. “මභන  යම්ඵ   මි ර  රිනි   භනවය  ” ඹන ඳද  ඳ දමේ  „මභන‟ ඹනු 

(1) න භ ඳදඹකි    (2) නිඳ ත ඳදඹකි   (3) ක්රිඹ  ඳදඹකි   (4) උඳර්ග ඳදඹකි 

 

12. ක න්ත ටඒකුරු්ලමරෝඒගඒරිශවුන්ඒ ඹන න භ ඳදර ප්රකෘති න්මන්  

(1) ක න්ත ඒ කුරු්ලඒ ගඒ රිශ  

(2) ක න්ත ඒ කුරුලුඒ ග්ඒ රිශ  

(3) ක න්ත ඒ කුරුලුඒග්ඒරිශ  

(4) ක න්ත ඒ කුරු්ලර ඒගඒරිශ  

 

13. තත්භ චන ඳභණක් ඇති පිළිතුය මතෝයන්න 

(1) ච තුර්ඹඒ ත රුණ ඹඒඅන්තඒක්ලඳ න්ත 

(2) ඒ අඳුයඒමඳොමශෝඒ ත්රිපිටක දවභ 

(3) මුග්ධඒ ඳැයකුම්ඵ ඒල්මේත චත්රඒ මිග 

(4) ත් උද  නඹඒ ගන අඳුයඒ පිරිත් මේලනඹඒ මඳොත් 

 

 අ ක 14  ට 16 මතක් ප්රල්නර තද කළු අකුර න්  ද්රිත මකොටමේ අර්ථඹ නිැයදි  දැක්මන උත්තයඹ 

මතෝයන්න. 

14. ක්ෂුධ ර න් පීඩිත  ැතිරී  ටි භගිඹ  මද ඔහු වැරී ඵැලුමේ ඹ. 

(1) භවන් මඹන්   (2) දුමකන්   (3) ඵඩගින්මනන්   (4)   ඊර්  මන් 

 

15. ජරඹට විවිධ අඳද්ර  දැීමභ ආ ත්ති  ක යණඹක් ඵ ධර්භමඹ   වන් මේ. 

(1) විඳත් මගන මදන    (2) ර්ණ මන් වීමම්  (3) මනො කශ යුතු   (4)  දඬුම් රැබිඹ යුතු 



 

16. ම්ලඛකඹ මග් නිර්භ ණ ත්භක රකෞශල්යය  ඹ කෘතිඹ මකමර් මනොභද ඵරඳෑභක් කයයි. 

(1) කුතුවරඹ   (2)  මකෞතුකඹ    (3)  කුරත   (4) උමද ෝගඹ 

 

17. “උමදන් භ  ක  බී ඳරිය  රි විඳිමින් ඳ රට කන්න”ඉවත  ක මේ  ඇති ක්රිඹ  ඳද පිළිමළින් දැක්මන 

උත්තයඹ මතෝයන්න. 

(1) ප්රමඹෝජ  ක්රිඹ   ඒ අම්බ   ක්රිඹ  ඒ අ න ක්රිඹ  

(2) මිශ්ර ක්රිඹ ඒ පර් ක්රිඹ ඒ ප්රමඹෝජ  ක්රිඹ  

(3) පර් ක්රිඹ ඒ ප්රමඹෝජ  ක්රිඹ ඒ විධි ක්රිඹ  

(4) පර් ක්රිඹ ඒ මිශ්ර ක්රිඹ ඒ විධි ක්රිඹ  

 

 

18. කඳඒදුඒනට ඹන ඳද අයත්  න    කයණ ප්රර්ගඹ මතෝයන්න. 

(1) න භ ප්රකෘති    (2) ධ තු ප්රකෘති   (3)  නිඳ ත  (4)  උඳර්ග 

 

19. කක් කක් ඳද මේළිර දී ඇති ඳද යුගරර භ න ර්ථත්  ඳද යුගරක් ඇතුශත් රනො  න ඳද මේළිඹ 

මතෝයන්න. 

(1) ප්රවර්ඹ -තුටඒ ආගභනඹ- ඳැමිණීභඒ සක්්භ - යුම් ඒ ්භයණඹ -  කිරීභ 

(2) භමනෝ ර  -යත් රිඹ්ලඒ කට ප්ර ේතිඹ-ඉවශභ අ්ථ ඒ ඕධී  ත යක  -දවත් තරුඒ 

ප්රක ලන විර ඹ-ම්ලඛන වලලිඹ 

(3) අමේ - මමවඒ මමව්ල -මු ඒ චුම්බිත- ඹින  රදඒමගොන්මග් -වයක් ඵ න 

(4) ඳදඳ මශ්රේණි - ග් ඳ තිඒ මරොරඹ-ආල ඒ පුන්කුඹු -පිරුණු කශමගඩිඒ ලිර ය-ශීතර සුශඟ 

 

20. විරුේධ ර්ථත් ඳද යුගරඹක් රනො  න්රන් මින් කුභක් ද?  

(1) ප්රතිග ීම-ප්රගතිශීලි                                   (3)  ලෘ ග ය -විප්රරම්ඵ 

(2) ආක ය-වික ය                                         (4) උත්තීයණ-වි්තීයණ 

 

21. “කයින් ර්මගෝන්නතිඹ ද ැමේ භැයි”  ඹන්මන  ‘ර්මගෝන්නතිඹ’ ඒ ඹන්න මනුට මඹදිඹ වැකි  

 ඩ ත්  භ මඹෝග  ඳදඹ කුභක් ද? 

(1) ර්ගඹ මග් පිරිහීභ   (2) ජ තිමේ  දියුණු  (3) ජ තික අභිභ නඹ   (4) විවිධ ර්ගරට අඹත් 

 

22. ැයදි අදව මදන  ක ඹ මතෝයන්න. 

(1) „කඳ ‟  ඹන ඳදඹ නිඳ තඹකි. 

(2)  රු ඵ ත  නැග කයිඒ ඹන්මන  „ඵ ත‟ ඹනු අම්බ   ක්රිඹ  ඳදඹකි. 

(3) „ යභනඹ‟ ඹන්මන  න භ ප්රකෘතිඹ„ යභ‟ ඹන්නයි. 

(4) නුමඒ ගැවැනිඹක්ඒමකමනක්ඒශභයිඒ ඹන්න උක්ත ඳද මේ. 

 

23. දුට ඒ  කිඹව  ඒකන්ටඒමඳෝල මඳොත්ත ඹන ජන වය බ විත න ප්රමේල න්මන් 

(1) මභොනය ගරඒදකුණඒඋඩයටඒමභොනය ගර 

(2) උඩයටඒමභොනය ගරඒදකුණඒඋඩයට 

(3) උඩයටඒනුය කර විඹඒදකුණඒමභොනය ගර 

(4) මභොනය ගරඒදකුණඒඋඩයටඒදකුණ 

 

24. ‘සිතින්      ත්’ ඹන්නට මඹදිඹ වැකි තනි චනඹ මතෝයන්න. 

(1) අඹ්ක න්ත  (2) භන්ක න්ත   (3) භනඃක්ලපිත (4) ආක්ලපිත 

 

 



 

25. සන්ධි රනොවූ  දයක්  ඇති යණඹ මතෝයන්න. 

(1) දෑතඒභ ර්මගෝඳමේලකඒජීවිත ල ඒමගන   

(2) විද  ඹතනඹඒමිතුමයක්ඒමනතගින්ඒඉඳුනි්ල 

(3) ප්රීතුත්ඹඒඋනුන්ඒවීමයෝද යඒසුශැගි්ලර 

(4) පුනරුච්ච යණඒඉ්ට නි්ටඒන මට ෝචිතඒජ තිමකෝත්ඹ 

 

 අ ක 26 ඒ27 ඹටමත් දී ඇති අදවට  ඩ ත්  ැ ර න ප්ර්ත  පිරුශ මතෝයන්න. 

26. ඹභක ප්රභ ණඹ ඉක්භවීමභන් නයක ප්රතිපර රැම.. 

(1) ඵමේ ඉන්න දරුට වවන් වදන්න  මග් 

(2) මකෝ ඇති තැනටභ ලු මදලුත් කිේ ලු 

(3) ආත ට අුපමකෝ දුන්න  මග් 

(4) අතියත් තිත්ත මන  ලු 

 

27. තද අකභැත්මතන් ඹභක් දීභ 

(1) කිඹු්ල ඳැටවුන්ට පීනන්න උගන්න  මගයි. 

(2) ඇ මඟන් ඇටඹක් ගිඹ  මග් 

(3) කඩැ්ලර  මභට්මට් තිඹන්ඩ ඵෑ මග්  

(4) මගොඩ ඉදන් නැේ මඳයශන්න  මග් 

 

 ඳවත ප්රක ල අතුරින් නි ැ දි පිළිතුරු මතෝයන්න. 

28. „නටති‟ ඹනු  

(1) ප්රථභ පුරුඒඵහුචනඒකර්තෘ ක යකඒර්තභ න ක රඒක්රිඹ  ඳදඹකි. 

(2) භධ භ පුරුඒ වක චනඒබ  ක යකඒර්තභ න ක රඒ ක්රිඹ  ඳදඹකි. 

(3) උත්තභ පුරුඒ ඵහුචනඒකර්භ ක යකඒඅතීත ක රඒක්රිඹ  ඳදඹකි. 

(4) ප්රථභ පුරුඒ ඵහු චනඒකර්භ ක යකඒර්තභ න ක රඒක්රිඹ  ඳදඹකි. 

 

29. මු්ල ඳදමේ    ණක් අර්ථඹ ඇති යුගර ඳද  ත යණඹ මතෝයන්න. 

(1) ගඩ  මගඩිඒආටක න ටකඒව ක් හක්ඒ අර  මුශ  

(2) වද  ඩ ඒඇන මකොට ඒ මතෝය  ම.ය ඒතශ  මඳශ  

(3) ඳැර ඳදිඹන්ඒ යණ්ඩු රු්ලඒ කත  ඵත  

(4) ගුණ මදෝ ඒ යුතු අයුතුඒ අතන මභතනඒ ඇතුම් ඳැතුම් 

 

30. A  ගභ අභතකයි           -  භවගභමේකය 

B  ඔඳනැලි                       -  කුයවන් කැප ඳසු  ඉතිරින මකොට් 

C ඉය ය ජ  ඳැශෑටිඹ                -  ැමන්මන් ර ක මේ ඳභණි 

D‟ පියුභම්ඵ   නිමතොය  ැහඳි උය    භැදුය ”  - මභ  රඳකඹක් මඹදී තිම.. 

  

A,B,C,D ප්රක ල අතුමයන් නිැයදි න්මන් 

(1) AඒC ව  D   ඹ.        (2) BඒC ව  D ඹ .     (3) AඒB ව  C ඹ  .  (4)   Aඒ B ව  D   ඹ. 

 

 අ ක 31 ඒ32 ඹටමත් දී ඇති ප්රල්නර   කයණ නුකර  නි ැ දි  ක  මතෝයන්න. 

31. 1) භ   මනොමවොත් නුම ගී කිඹන්මන . 

2)  ඵ ර දක්ෂික මෝ භඟ ගුරුරු ද උත්ඹට වබ ගි මති. 

3) ඳක් න ඹකමඹෝ ද බ ඳතිරු ද ැහ්වීභට ආව. 

4) ශි  ශි  මෝ මප්රේක්ක ග යඹට කති’යි  අපි බිඹ වීමු. 

 



 

 

32. 1) අඳ   වමඹෝ මේ කඩිතය මමු. 

2) කුරු්ලමරෝ මවත් ඳක්ෂීහු න න්තයර ැරියති. 

3) ගුරුරුන් මවොඳින් විඹ කරුණු උගන්ති. 

4) ැහ්වීභට  ඹලු දරුමෝ ඳැමිණ නැත. 

 

33. ඳවත දී ඇති කර්භ ක යක  ක ලින් නි ැ දි යණඹ මතෝයන්න. 

1) A  අම්භ  වි න් භ  නශන රදි. 

2) B  ගුරුරුන් වි න් මඳොත් ලිඹැමයි. 

3) C  ඵැතිභතුන් වි න් මේ පජ මෝ මකමයති. 

4) D  මොරුන් වි න් දැරිඹක් ඳැවැය ගැනුණ  ඹ. 

 

1) ABC       2) ACD            3) ABD            4) BCD 

 

34. ශභඹ ඒ භභඒකිඹුර ඒ මතෝ ඹන චනර ඵහුචන අනුක්ත ඳදඹ මතෝයන්න. 

1) ශභයිඒභභඒකිඹුර ඒත  

2) ශභයින්ඒ භ ඒකිඹුරන්ඒමතොඳ 

3) ශභයින්ඒඅඳඒකිඹුරන්ඒමතොඳ 

4) ශභ ඒඅපිඒකිඹු්ලලුඒමතොපි 

 

35. දී ඇති අක්ය ගැශපීමභන් නිර්භ ණඹ න ග්රන්ථඹක නිැයදි න භඹ මතෝයන්න. 

1) ඹණි ක්                2)    තවිීමගීමශ     3)  ත්ර කමන්සු          4)  ඳමන් ් 

 

36. “භ  ව අඹ කක්ක ඹ ළු වුණ  ” ඹන  ක ඹ ම්ලඛන  ව යඹට වැය  ව විට ඩ ත් නිැයදි යණඹ 

මතෝයන්න. 

1) භභ ඔේහු ව  මිත්ර වීමි. 

2) භ  ඔවුන් ව  ඹ ළු වුමණමු. 

3) භභ ඔවුන් ව  මිත්ර වීමි. 

4) භභ ඔවුන් ව  මිත්ර වමෝ ඹ. 

37. සුමන්ත්ර ඒ ක  මලේඛයඹඒක්කඩ ඵඳිමුඒ බුත්යණ ඹන ග්රන්ථඹන්  කතුරුන් අනුපිළිමළින් මඹදුණු 

පිළිතුය මතෝයන්න. 

1) ඩ..ව. ්ල ඒශ්රී ය හුර  මිඒගුණද  අභයමේකයඒවිද  චක්රර්ති 

2) භ ර්ටින් වික්රභ  වඒවීද ගභ  මිඒ භවගභමේකයඒගුරුළුමගෝීම 

3) ඇැහේර නන්දිමිත්රඒ ෑත්තෑමේ  මිඒ  රි ගුණ  වඒ භයුයඳ ද ඳරිමේණ ධිඳති  මි 

4) ඩ..ව. ්ල ඒ වීද ගභ  මි ඒගුණද  අභයමේකයඒමදන  ඳණ්ඩිත ඳය ක්රභ ඵ හු 

 

38. 1)  ඳවත වන් කවිමේ  වතයැනි ඳදඹ     මතෝයන්න 

“ ඳැමයි නිඵ සුැ්ල මකත්ත්     අට 

   ඇමයි ශභ  සු ඳැටිඹන් වඬ          දුයට  

    දිමයි මමවය ක  සුය විභනක්                  මරට 

    .............................................................     ..........” 

 

1) ැරළි ණිඹ දු කැරණිඹ     පුයයට 

2) කෑයගරඹ ැජමමයි මම් මර න්           ට 

3) යමයි අභ  යභඹ ව පිඹ            දුට 

4) කුයවන් ඳැහී මභොකටද උම නැති              ද ට 



 

 

39. ඳවත වන් ඳ ඨමේ  අර්ථඹට ඩ ත් ීමඳ අදව මදන පිළිතුය මතෝයන්න. 

“  ත  කෘතිමේ  අන්තර්ගතඹ නිර්භ ණකරු මග් අත්දැකීම් භත ඳදනම් මයි. ඔහු අ ඒදැකඒ කිඹ ඒවි 

ඇති මේ ඇසුමයන් ඳරික්ලඳනඹ භගින් මගොඩ නැග ඹථ ර්ථඹ නිර්භ ණමේ  අන්තර්ගතඹ මයි. 

1)   ත  කෘතිඹක් නිර්භ ණඹ කයන්න මග් අත්දැකීම් ව  අ  කිඹ   වි ඇති මේ ඳරික්ලඳනඹ මකොට 

මගොඩ නැග ඹථ ර්ථමේ  අන්තර්ගතඹ මයි. 

2) අත්දැකීම් මභන් භ අ ඒදැකඒකිඹ ඒවිඳි මේ මු්ලකයමගන මගොඩ නැග ඹථ ර්ථඹ නිර්භ ණඹක 

අන්තර්ගත මයි. 

3) ඳරික්ලඳනඹ භගින් අත්දැකීම් ද අ  ඒදැකඒවි ඇති මේ භඟින් කෘතිඹක   අන්තර්ගතඹ ද  ඇති මේ. 

4) කෘතිඹක් නිර්භ ණඹ න්මන් අත්දැකීම් ව  ඳරික්ලඳනඹ ඹන ක්රභ මදක භඟිනි. 

 

40. „මඵෝ‟ ල කඹ විවිධ බ  ර විවිධ නම්ලින් වඳුන්  තිම..ඊට අඹත් මනොන චනඹක්  ත යණඹ 

මතෝයන්න. 

1) අල්ත්ත        2) අයචු               3)  පිඳ්ල           4)   ඉයමුසු 

 

 

 

(රකුණු 4 ) 

 

 

 


