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Ⅲ

02

සැකිය යුතුයි:
 උපශ්ෙව් දී ඇති පරිදි ප්ර් පශකට පමණක් උත්ත්ර ලියන් .
 1,2,3,4 ප්ර් ලටත් 5,6,7 ප්ර් ලලින් එකකටත් උත්ත්ර ලියන් .
 ශ්මම ප්ර් පත්රයට හිි  ුණු  ණණ 80 ි.
(01) (ⅰ) සට (ⅹ) ශ්ත්ක් ඇති සයලු ම අනුශ්කොටව්ලට ශ්කටි උත්ත්ර ලියන් .ිසයම් අනුශ්කොටවකට
........ඔබ උත්ත්ර න ොලියන්නන් ම්,එහි අංකය ලියා ඉදිරිනයන් ඉරක් අඳින් .
(i) (අ) පන්සීය ප ව් ජාත්ක ශ්පොත් ලියවුශ්ේ ි ම් වාහිත්ය ුගණයකදී ෙ .
(ආ) එක රාජයත්ලය ෙරර රජුමමා කවුරුන් ෙ .
(ⅱ) (අ) ජාත්ක කත්ා ශ්පොත්ට මූාරය ව පාලි ග්රන්යය ම් කරන් ..
(ආ) සිංශ ජාත්ක කත්ාලන්ට නියි ත් ආකෘතිශ්ේ ඇති ක්ණ ුම කලශ්ේෙ .
(ⅲ) (අ) ජාත්ක ශ්පොත් සිංශයට රගුු  පසු ශ්ලන් ශ්ලන් ලශ්යන් ලියවුු  ජාත්ක කත්ාලක් ම්
කරන් ..
(ආ) ජාත්ක කත්ා ශ්පොත් ඇසුශ්රන් ලියවුු  කාලය ග්රන්යයක් ලියන් ..
(ⅳ) “ ශ්ක්ලට්ටය,ශ්ත්ෝ ත්මාශ්ේ මන්ත්රණය වත්ර කන් මන්ත්රණය යරි  සත්ි  ෙ ෙරන් ම වකන් ලර
ගිශ්ේය.” .
(අ) වත්ර කන් මන්ත්රණයට වම්බන්ධ ව ශ්ෙශ්ෙ ා කවුරුන් ෙ .
(ආ) එය ෙරන් ම වකන් ලර ගිශ්ේ ශ්කශ්වේ ෙ .
(ⅴ) “ආචාරිනී ඒ උපාය ඉත්ා යශපත්,ශ්වට උෙෑව ධේම ුගද්ධ ලන්ශ්න් ය.ඉදින් ධේම ුගද්ධයට ශ් ො අවු
.......... ම් එි ත් පරරැද්ො ම් ලන්ශ්න් යර”.
(අ) ශ්මශ්වේ පණිවිඩය යලන්ශ්න් කාට ෙ .
(ආ) “ධේම ුගද්ධය” ි න් ශඳුන්ලා ඇත්ශ්ත් ුණමක් ෙ .
(ⅵ) (අ) ගුත්ති කාලයය ලිවීමට මුාරය ශ්කොට ණත් ජාත්ක කත්ාල ුණමක් ෙ .
(ආ)ගුත්ති කාලයයරච ා ිරීම අරඹා ඇත්ශ්ත් ි ම් කාලය ණණයින් ෙ
(ⅶ) (අ) ලෑත්ත්ෑශ්ේ හිි යන්ශ්ේ ගුරු ශාමුදුරුලන් කවුරුන් ෙ .
(ආ) ගුරු ශාමුදුරුලන් ලෑත්ත්ෑශ්ේ හිි ට අප්රවාෙය පෂ ිරීමට ශ්යදු උපක්රමය ුණමක් ෙ
.(ⅷ)
.
.

දිය දිය ශ්ණොව පෂ ශ්කශ්රි න්
වපරි ණි .
ගිය ගිය ත්ර ඉව්ලා රන් මුුම
ි ණි.
ගිය ගිය දිය ෙ එ ශ්මන් ශ්ණ
ි ණි
.....................................................................
.(අ) ශ්මහි ඉතිරි කවි පාෙය වම්පේණ කරන් .
(ආ) දිය, දිය ශ්ණොව ය පෙල අේය ෙක්ලන් .
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(ⅸ) වශ්ත්ොව් කර වීණා ෙ
ශ් ොශ්ණොව් සටි පිල්බර ණණ
ශ්ලශ්වව් රුවින් ත්ම මරවුලත්
.වඳරව් වලන් ශ් ොකෂරි  ව

ඇසුමට.
ශ්ණොදුරට.
බඹශට
ශ් ොවුමට.

(අ) පිල්බර ණණ ශ් ොවුමටු වීමට ශ්ශේුමල ුණමක් ෙ .
(ආ) අේය ෙක්ලන් .
. පිල්බර  වඳරව් - .
(ⅹ) ගුත්ති මශ
සපී.
වක් ශ්ෙේ බසන්
වරත්පී.
ි න් දි මර ි 
ෙරපී
. බමර ත්ත් පෂමුශ්ලන් සඳපී
.(අ) ගුත්ති පඬිුමමාට වක් ශ්ෙේ රජුශ්ණන් රබුු  උපශ්ෙව ුණමක් ෙ .
. (ආ) බමර ත්ත් යනු ුණමක් ෙරි  ලියන් .

(ුණු  2 x 10 = 20)

(02) පශත් වඳශන් ණෙය ශා පෙය පා ියලා අවා ඇති ප්ර් ලට ශ්කටි උත්ත්ර ලියන් ....
..(ⅰ) “ ශ්ද්ලයන් ලශන්ව,ශ් ොසත්ා ලොෂ මර ල,අශ් ක් බලත් මාශ්ේ උපාශ්යක් ඇති,නුලර
ඇුමශ්ෂේ ලක් .. රති ශ්ශි න්...” .
(අ) ශ්මම ප්රකාය කශ්ෂේ කවුරුන් ෙ .
(ආ) ශ්මහි වඳශන් බලත් උපාය ුණමක් ෙ .
(ⅱ) “ එශ්වේ වී ම් ත්ට රුචියක් ශරර ශ්ණ යල”ි  කීය.ඒ ශ්ත්ශ්ම් මසු ොශ අත්ට ණත්..
(අ) ශ්මම ප්රකාය කශ්ෂේ කවුරුන් ෙ .
(ආ) එම පුද්ණයා ෂඟ තිබු අශ් ුණත් ශ්ද් ශ්මො ලා ෙ .
.(ⅲ) “ රඟී සටුල! ආචාරිනී, රඟී සටුල ආචාරිනී,මම බාශ්යි ;ශ්ත්ොපශ්ේ මුනුබුරු ත්රමට
ඇත්ශ්ත්ි .මා ශ් ොලඳුල”.
(අ) ශ්මශ්වේ ප්රකා කශ්ෂේ කවුරුන් ෙ .
.(ආ) ශ්මම සද්ධියට ශ්පර සදු වශ්ේ ුණමක් ෙ .
(ⅳ) පටන් සුරිඳු දුන් උපශ්ෙව්
සහිශ්කොට .
ඉටන් ශ්බශ්න් ෙරමුශ්ලන් ගුළි
අශවට
.
තුටන් ලඩ සුර අඟශ් ෝ බරව
සට
.පටන් ණත්ුම ල සයයක්
රටුමට.
(අ) අිංිත් පෙල අේය ෙක්ලන් ..
(ආ) උපශ්ෙව් ක්රියාත්මක කෂ පසු සදු ව ශ්ද් ලියන් .
. (ⅴ) පන් සළු වීණා ෙ පසු
බරව්ව
.
මන් පි ල නලණ දනයන් න ොස්වූ
. න් ද කැන් දුටුල ෙ බිය
සව්ව
.ි න් රෂ වුත් ණිං ශ්ලරෂට
රැව්ව .
(අ) අිංිත් පෙල අේය ෙක්ලන් . .
.
(ආ) මත්වය වමූශයා ණිං ශ්ලරෂට රැව් වශ්ේ ුණමක් වඳශා ෙ මක් .
(ුණු  4 x 5 = 20)
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 03,04 ප්ර් ලට ලන

150 – 200අ ර විය යුතු ය.

(03) පන්සීය ප ව් ජාත්ක කත්ාකරුලා උම්මේණ ජාත්කශ්ේ දී මශ්ශෞධ පඬිුමමාශ්ේ බුද්ධි මහිමය ප්රකා
ිරීමට..වමත් ලන්ශ්න්,
(අ) ශ්ක්ලට්ටශ්ේ ුගෙ උපක්රම ලයේය ිරීමට විවිධ උපක්රම භාවිත් ිරීශ්ම් ශරියාල
(ආ) උපායශීලී ල සුදුසු පරිදි වන්නිශ්ේෙ උපක්රම ශ්යොො ණරනීශ්ම් ෙක්ත්ාල නිවා ය.
එක් ශ්කොටවකට....උොශරණ නදක බැගින් ශ්ණ පරශරදිලි කරන් .
(ුණු  15)
ැ න ොත්
උම්මේණ ජාත්කය වාේයක කත්ා ලව්ුමලක් වී ඇත්ශ්ත් කත්ාලට උචිත් පරිදි චරිත් ශසුරුලා ණරනීම
නිවා ය.
(අ) ශ්ේශ්ද්ශ රජුශ්ේ ශා
(ආ) බ්රශ්මෙත්ත් රජුශ්ේ චරිත් ඇසුශ්රන් උොශරණ නදක බැගින් ෙක්ලි න් වාකච්ඡා කරන් .
(04) (අ) මනුයන්ශ්ේ ණති ව්ලභාලය ෙ
(ආ) වත්ත්ල වමූශයාශ්ේ ණති ව්ලභාලය ෙ.
වාේයක ල නිරපණයිරීමට ගුත්ති කවියා වමත් වී ඇත්. වීණා ලාෙ ශ්යන් එක් කරුණකට
නිෙසුන් නදක . .බැගින් ෙක්ලි න් ශ්මම අෙශව පරශරදිලි කරන් .
(ුණු  15)
ැ න ොත්

. .

(අ) අලව්යාලට උචිත් ශ්ව විරිත් භාවිත්ය ෙ
(ආ) කාලය රව ීව්ර ල ශ්වේ උපමා භාවිත්ය ෙ
නිවා ගුත්ති කාලයය ලඩාත් රවලත් වීමට ශ්ශේුම වී ඇත්.එක් කරුණකට උොශරණ නදක බැගින්.
.. ෙක්ලි න්.පරශරදිලි කරන් .
(ුණු  15)

(05) „ගුත්ති කවියා වීණා ලාෙ ශ්යහි ලශී වලන්ශ්ේ ප්රතිචාර මගින්,ලාෙ ශ්යහි අපේලත්ලය නිරපණය
කරි .‟ ...උොශරණ තු ක්ලත් ශ්ෙි න් විව්ත්ර කරන් .
(ුණු  10)
(06) „සුරඟ රැඟුම ම ශර අුගරින් නිරපණය ිරීමට ලෑත්ත්ෑශ්ේ හිි යන්ට ශරි වශ්ේ උන් ලශන්ශ්වේ
වුම ප්රතිභා .ක්තිය නිවා ය.‟උොශරණ කවි තු ක් නිෙසුන් ශ්ණ ශ්පන්ලා ශ්ෙන් .
(ුණු  10)
(07) „ජාත්ක කත්ාකරුලා ශාවයශ්යන් ශා උපශාවශ්යන් ුගක්ත්ල ශ්ක්ලට්ට බමුණාශ්ේ චරිත්ය නිරපණය
ශ්කොට...ඇත්.‟ උොශරණ තු ක්ලත් ඇසුශ්රන් ශ්මම අෙශව පරශරදිලි කරන් .
(ුණු  10)
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