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සැකිය යුතුයි:  

.   ප්රලනන සඹ්ලර  භ ිළිතුරු  ඳඹ්නනමශ්භභ ප්රලනන ඳත්රඹ  ියඹිතත් රුණු  ගනන 0කිම 

(ක1)අිංක(ⅰ)ස   (ⅹ) දක්ා ප්රලනනර  ශ්කි  ිළිතුරු  ියඹ්නන.ිසඹම් අනුශ්කො ක  ඔඵ ිළිතුරු      
මමමමමම න ොලියන්නන්  ම් එහි අංකය ලියා ඉදිරිනයන් ඉරක් අඳින් ..  

 (ⅰ)සිංවර අක්ය භාරාශ්ේ ඇුරශත් න ඳවත් අක්ය කාණ්ඩ ශ්දක යඤ්නනන ්ගීකකයනඹ අනු නම් 

මමමමමමමමමමමමමමමකය්නන.ම  
          අ) ඟ , ඦ , ඬ ,  , මම                 (ආ) ඛ , ඡ , ඨ , ථ , ප ම  
(ⅱ)ඳවත් ව්න ාකයශ්ේ  නන ශ්දකක අක්ය ිනනයාඹ ශ්දොන ඹ.එභ නන ශ්දක ඳභනක් ියශ්දොන     

       කය   ම ියඹ්නන.ම 
     ිනලනශ්ේ  ප්රබඹ ිළිතඵ ඇත්මුන්න ඉිරිපඳත් කශ ප්රබ්නධ ප්රතිකක්ශ්ේඳ ූ  ියා ඔුන්නශ්  ප්රඹත්න   

   ියනඳර ූ   ම  ඵ   ප්රතත්තික ඳශ ිනඹ.ම  
          (අ)   ....................                (ආ)   .................. 
ම(ⅲ) ඳවත් ව්න ාකයශ්ේ  නාභ ිනශ්ලේන ඳදඹ වා ්රිඹා ිනශ්ලේන ඳදඹ ිළිතශ්ිත්න ියඹ්නන.මමම 
      දක් දු ශ්ෝ ිනබාගශ්ඹ්න ිනශින  ශ්ර භත් ශ්තික. 
        (අ)   .....................                 (ආ)    .................. 
(ⅳ) ඳවත් ව්න ඳද ්නධි ශ්කො  ියඹා ්නධි ්ගගඹ නම් කය්නනම 

       (අ)   ිය්ල + උපු්ල                       (ආ)  ිතණි + අඵයන 

(ⅴ) ඳවත් දමක්ශ්න ාකය ශ්දොන ශ්ේ නම්,වා ියශ්දොන කය නමත් ියඹ්නනම 

          (අ) ශියශ්ඹෝ ිනාද ත්යගශ්ඹ්න නඹ ගියතික’යි ගුු ු  සතූවම 

      (ආ) ආශ්යෝගයලාරා  ශ්යෝීකු  ඳමිතශ්නනු ඇත්ම 

(ⅵ) ඳවත් ව්න නනර අනුක්ත් රූඳ ියඹ්නනම 

       (අ) පුයාිනදයාඥයෝශ්ඹෝ                      (ආ) ශභශ්ඹක්  

(ⅶ) “අතිකදක් ශ්ර ධ්ගභඹ ශ්දසු අනුනාහිිතඹ්න  දාඹකශ්ඹෝ දවම් ඳඬුු  පූනා කශවම” ඹන ාකයශ්ේ    

ඇුරශත් උඳ්ගග ඳද ශ්දකක් උපු ා දක්්නනම 

 (අ)  මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ආ)  මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම 
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(ⅷ) දු ාශ් ,ගශ්්න ඹන ඳදර ප්රකතතිකඹ වා ප්රත්ය ශ්්නකය ියඹ්නනම 

          (අ) දු ාශ්                                                    (ආ) ගස්න  

(ⅸ) ඳවත් දමක්ශ්න ක්ගභකායක ාකය, ක්ගත්තකායක ාකය ඵ  වයා ියඹ්නනම 

          (අ) දු ්න ිනස්න ශ්දභාිළශ්ඹෝ නභිරනු රඵතිකම 

         (ආ) ගාඹකඹ්න ිනස්න යසකශ්ඹෝ ුර   ඳත් කයන රදවම 

(ⅹ) ඉිප ඇඳි ඳදර අ්ගථඹ ියහි්ල ඵස්න ියඹ්නනම 

  ශ්කි  කත්ාක් ිය්ගභානඹ ිරීභ ආකනිතක  කශ වමි ශ්දඹක් ශ්නොශ්ේමව වා ත්ත්ාබයාඹ   

අලය ඹම 

         (අ)  මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම                                         (ආ)  මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම  .                                                                                            

                                                                                                          (ර: 2 x 10 = 2ක) 

(ක2) ඳවත් දමක්ශ්න (අ),(ආ),(ඉ),(ඊ) ඹන ිනනත්ය අුරශ්ය්න එකක් ශ්ත්ෝයාශ්ගන නන 250 කට 

ශ්නොඅඩු න ශ්ේ. . .යනනඹක්ියඹ්නනමඑක් එක් ිනනත්යඹ  ුනිය්න යව්න ුරශ ඇතික අුණය ප්රලනන අිංකඹ 

භඟ ඔශ්ේ උත්ත්ය ඳත්රශ්ේ .ියඹායනනඹ ියවීභ ආයම්බ කය්නනමයනනඹ වා සුදුසු මාතෘකාලක් ද 

ශ්ඹොද්නනම 

(අ) නිංගභ දුයකථන බාිනත්ඹ ශ්ම් න ින  ශ්ඵශ්වින්න යාප්ත ත් වී ඇත්මශ්ගෝයකඹකයනඹ භඟ ඇතික වී 

තිකශ්ඵන  න ිනඳ්ගඹා වුනශ්ේ ්නියශ්ේදන කා්ගඹඹ ඳවසු ිරීශ්ම් රා ශ්භමිය න ත්ාක්ණික ශ්භරම්  

භශ්වෝඳකාරී ශ්ේමඑශ්වත් වා ුරිත්න අ්නන  දි්නන  රමශ්ඵන ශ්ේ්ල ිසදු ත්වනභි්න 

ශ්වෝමමමසීභාි්න ශ්ත්ොය රඵා ගමනීභ  වමි වීභ ඉත්ාභ අබාගය ම්ඳ්නන ත්ත්ත්ඹිමඑඵමින්න ශ්භමිය 

ිනදුත් ශ්භරම් අිනනායශ්ඹ්න ඳිපවයනඹ ිරීශ්භ්න මශකී භමනින්න ශ්ත්ෝයා ශ්ේයා ්රිඹා  නමිංවීශ්භ්න 

ඹවඳත් මමමප්රතිකපර රඵා ගත් වමි ශ්ේම 

    (ආ) කතෂික්ගභා්නත්ඹ අඳ යශ්ේ අතීත්ශ්ේ  ස  භ ඳතිකන ප්රධාන ීවන ක්රභඹිමඑඹ නිංායකභ නාතිකක 

මමමමමමමමමමමමමඅලයත්ාිමඑශ්වත් අද න ින  කතෂිශ්බෝග ියනඳාදනශ්ේ  ී  ශ්ගොිනඹා  ිනිනධ ගම ුවර  ුනු න 

ී භ  සදු මමමවී ඇතික ඵමින්න කතෂි ියනඳාදන ිරශ්න්න ිරන ඳවත්  මශ් ිත්න ඳතීමශ්ම් ියා ්ගත්භානශ්ේ  සදු 

වී ඇත්ශ්ත් මමමආනඹනඹ භගි්න ආවාය අලයත්ා ම්පූ්ගන කය ගමනීභයිමඑශ්වයි්න කතෂික්ගභා්නත්ඹ ිරයුු  

කය මමමශ්ගොවී්නශ්  ගම ුව අභ ිරීභ  අලය ඹි ත්ර ඳවසුකම් රා ශ්ගොවී්න ිරිප ගම්නිනඹ යුුර කාරඹ 

එශඹී මමමමමතිකශ්ේම 

 (ඉ)  ත්භ්න භානශ්ේ  සසු දු ්න ුරශ ිඹවීශ්ම් ු චිඹ  ක්රභශ්ඹ්න ගිියී  ඹන ඵ අද භනත් 

භානඹභමමමමිළිතගත් භත්ඹිමඊ  ශ්වේුර කමේ,වීඩිශ්ඹෝඳ ,රූඳාහිියඹ ඔුන්න  මීඳ වීභයිමදමනුභ 

ශ්ේගශ්ඹ්න මමමමමමශ්ඩන,ඳමතිකශ්යන ්ගත්භානශ්ේ  ශ්සු ය ්ල වා ඉිරිපඹ  ඹෑභ ත්,ිනශ්ේකඹ ිනශ්නෝදශ්ඹ්න 

වා පරදායි මමමමඅ්නදිත්න ගත් ිරීභ ත් ශ්ඳොත්ඳතික්න රමශ්ඵන උඳකායඹ අතිකිනලාර ඹමඳා්ල අධිශ්ේ  ස භ 

්ගධනඹ කය.මගත් යුුර ිඹවීශ්ම් ු චිඹ මඩි ිරයුු  ිරීභ වා උන්නදු කයවීභ ශ්ගදය ත්,ඳාර ත්,යනඹ 

ඇුරළු ිනිනධමමමමමිංිනධානර ත් ඳමශ්යන භවා ගකීභිම 
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                                                                                               සිංවර බාා වා ාහිත්යඹ  - 11 ශ්රේණිඹ -11 ඳත්රඹ 

 

 (ඊ) ශ්රී රිංකා ඹනු ිං්ගධනඹ ශ්ිත්න ඳතිකන ය ිමශ්භය  මූර ධනශ්ඹ්න මඩි ශ්කො ක් ියදවන 

මමමමමමමමමමමමමඅධයාඳනඹ ශ්නු්න මඹ කයයිමශ්ඳශශ්ඳොත්,ඇඳුම්,ඳමශඳුම් ශ්නොිතරශ්ේ  භ රමශ්ඵන අත්ය 

භවු ්න  මමමශියාධාය ද රමශ්ේමඅශ්ප්ත  ඳා්ලර  අලය යක ඵඩු,ිනදයා උඳකයන,පුනත්කාර 

ශ්ඳොත්,ශ්ගොඩනමගිිය ආිරඹ මමමභධයභ යනශ්ඹ්න ශ්වෝ ඳශාත් බාිය්න රමශ්ේමශ්ම් ම්ඳත් උඳශ්ඹෝීක 

කයශ්ගන උගුර්නන ශ්ඵොශ්වෝ මමමමශ්දනා අශ්ප්ත  භේබිභ  ශ්ේඹ ශ්නොකය ිනශ්ේල ය ර  ශ්ගොන ත්භ 

දමනුභ ව ය ර  ශ්ඵදා ශ්දතිකමඑඹ යශ්ේ මමමමිං්ගධනඹ  භවත් ඵාධාිම                           ( ර ම 25 ) 

(ක3) ඳවත් දමක්ශ්න ශ්ේද නන 50 – 55 අතර න ශ්ේ ායිංල ශ්කො  ියඹ්නනමඔඵ ශ්ඹදු නන ිංඛයා 

ායාිංලඹමඅග ියඹ්නනම 

ශ්රෝකශ්ේ  ඕනෑභ බාා ාහිත්යඹක ිනද ධ කිනඹ ඳවශ වීභ  ශ්ඳය නනකිනඹ භායම්බ වී තිකශ්ඵන 

ඵ ඳමවමිරිය ඹමඈත් අතීත්ශ්ේ  ස භ අඳ යශ්ේ ද නනකින ාහිත්යඹක් තිකබු ඵ ඇ්ල ශ්ගිනියඹක  

ගමයූ   ීකඹක් අා ම ක් ඳභන භික්ෂූ්න ව්නශ්ේරා යවත් ූ  ඵ බුේධශ්ඝෝ හිිතඹ්නශ්  භ්නත් 

ඳාාිරකා අටුාශ්ේ ව්න තිකබීශ්භ්න ඳමවමිරිය ශ්යිමනනකින ියඛිත් ාහිත්යඹක් ලශ්ඹ්න 

ශ්නොඳමතී අත්ය වා නනත්ාශ්  භත්කඹ භත් ුනඛ ඳයම්ඳයාගත් ඳමතී ඵ ි 

යුුරඹමකාරශ්ඹ්න කාරඹ  බාා වා ාහිත්යඹ ශ්නන න ආකායඹ  නනකිනඹද ශ්නන 

ිනඹමදමන  ුනද්රිත් ඳත්නා නනකින එඹ  ශ්ඳයාුර ශ්කශ්ේ ඳමතිකශ්ේ  ද ඹ්නන ියගභනඹ ිරීභ 

දුනකය කු නක් වී තිකශ්ේම ශ්කශ්ේ ුනත් නනකිනඹ ිනිනධ ප්රශ්ේලර ිනිනධාකායශ්ඹ්න ඳමතීභ 

නාබාිනකඹමශ්කශ්ේ ශ්ත්ත් නනකිනඹ ිය්ගභානඹ කශ කවී්න අඳ  ිස ිරනක දමිඹ ශ්නොවමකම 

                          ිසඹම් තත්තිකඹක් ඳදනම් ශ්කො  ශ්ගන නනකිනඹ ිය්ගභානඹ වීභද එහි ිනශ්ලේ 

රක්නඹිමනනකිනඹ ියත්යභ ත්්ගකඹ ,බුේධිඹ  ශ්නො වදත් ,ලක්තිකඹ  මීඳ ුනශ්ේ  ඹමත්භ 

ීවිනත්ශ්ේ  වද ගමනභ කිනඹ  නගා ඔු  ිතිතු ශ්ේ ඹම ියඟශ්ඹ්න අනාඹාශ්ඹ්න ඔු ශ්  ුනින්න 

ිළ ුනු  ව ඳදම්ල අත්ය ඔු ශ්  දුක,ුර ,ශ්ශ්නව,ශ්කෝඳඹ,වායඹ 

උඳවාඹ,ඵරාශ්ඳොශ්යොත්ුර ආී  සඹුවභ වමඟීම් ගමේ තිකබිණිමනනකිනඹා නනකින ිය්ගභානඹ 

කශ්ශේ අනාගත් ඳයපුයක  දමනගමනීභ උශ්දා ශ්වෝ ඳදම්ල යනනා ිරීශ්භ්න ත්භා  ශ්ගෞයඹක් 

රමශ්ේ ඹමයි ිඹා ශ්වෝ ශ්නොශ්ේ සඹ චිත්ත්ාබය්නත්යශ්ේ  නියත්  කමකෑශ්යන ඹම් වමඟීභක් ියා 

ඹම් අඳවසුත්ාඹි්න ිතී  මවම්ලුව වීභ වා ඹම 

                                                                                                                         ( ර ම 10 ) 

(ක4) ඳවත් දමක්ශ්න ඳාඨඹ ිඹා අා ඇතික ප්රලනනර  ිළිතුරු  ඳඹ්නනම 

                     බාා භගි්න අ්නනාශ්  ශ්වෝ ිඹ්නනාශ්  සශ්ත්හි යඹක් වා නභත්කායඹක් 

ඇතික  කයන ිය්ගභාන ාහිත්ය ඹනුශ්්න වමඳි්න ශ්ේමව අනු චිය්නත්න ශ්භ්නභ නත්න 

ගදය,ඳදය,නකත්ා,ශ්කි කත්ා,නා ය ආී  ිය්ගභානාත්භක කතතික සඹ්ලර වා ශ්ඳොදුශ්ේ ාහිත්ය 

ඹන නාභඹ ශ්ඹශ්ේම 

  ාහිත්ය ඳයා්ගථඹ උශ්දා කමඳූ ිමාහිත්යකු ා ත්භ අදවන ත්භා ුරශ  භ ත්ඵා ශ්නොශ්ගන 

අනයඹ්න ශ්ත් ඳුනු ්නශ්්න එශ්වයිියමශ්ම් කා්ගඹශ්ඹහි රා තිකශ්දශ්නක් දාඹක ශ්තිකම ව 

ශ්්ලකඛඹා ,ඳාඨකඹා වා ිනනායකඹා ඹමශ්්ලඛකඹා ත්භ භන  එන අදවන අපු්ගත්ශ්ඹ්න 

ශ්්ලඛන ගත් කයයිමඑභ කා්ගඹශ්ඹහි රා ඔු  ුර ඳතිකන සයුම් ඵ වා ඳිපනත් ඵ භත් ාහිත්ය 

කතතිකඹක  අපු්ගත්ඹ වා ිය්ගභානශිියත්ඹ ිළිනශ්ේමඳාඨකඹා ුර ු චිඹ ශ්වෝ ඳශපුු ේද අනු 

ිඹයිමිනනායකඹා කතතිකශ්ේ  අ්නත්්ගගත්ඹ ගමන ිනභා ඵරයිමඑහිී  ඊ  අඹත් ිනඹ ක්ශ්ේත්රඹ , 

බාා , ශලියඹ වා ආකතතිකඹ මිය රක්න ශ්කශ්යහි ිනශ්ලේ අධානඹක් ශ්ඹොුන ශ්කශ්යයිම 

 

(1) ශ්ේදඹ  අනු ාහිත්යඹ ඹනු ුණභක්දමයි ිය්ගනනඹ කය්නනම 

(2) ාහිත්ය ඳයා්ගථඹ උශ්දා කමඳුනක් ඵ ශ්්ලඛකඹා ඳ්නශ්්න ුණභක් ියාද  
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                                                                                               සිංවර බාා වා ාහිත්යඹ  - 11 ශ්රේණිඹ -11 ඳත්රඹ 

 

(3) ාහිත්යකයනඹ උශ්දා දාඹකත්ඹ ඳඹන පුේගරශ්ඹෝ කයු  ද  

(4) ශ්භභ ශ්ේදශ්ේ  දව්න ඳිපිර ාහිත්ය කතතිකඹක  අපු්ගත්ඹ වා ිය්ගභානශිියත්ඹ 

ිළිනශ්්නශ්්න ශ්්ලඛකඹා ුර කය ගුනාිංග ියාද  

(5) ශ්්ලඛකඹා ඳන ඳිපිර කතතිකඹක් ිනනායඹ  රක්ිිපශ්ම්ී   ිනශ්ලේ අධානඹ ශ්ඹොුන ශ්කශ්යන 

කු ු  ශ්භොනාද  

 (05) ඳවත් දමක්ශ්්නශ්්න ිසඹම් ශ්ශද දම්නවීභි්න උපු ාගත් ශ්කො න කීඳඹිම 

අශ්ප්රේ්ල භාඹ ුරර 15% ේ ම් හිත් රඵාගත් වමකම 

 ඉිංග්රීස , සිංවර ,ශ්දභශ ඳාිය ිංනකතත් ආී  ිනිනධ ශ්ඳොත් 

තිකශ්ේ  ිරනර උශ්ේ 0ම3ක ස   5ම3ක දක්ා ිනතත්යිම   

ෑභ ඉු  ිරනකභ , ශ්ඳොශ්වෝ ිරනර වා ශ්ශද ියාඩු ිරනකභ ා ඇත්ම 

ශ්ඳොත්ර ිතර ද්ගලනඹ රඵා ග්නනම 

ශ්ම් ශ්ත්ොයුරු  ඇසුු  කයශ්ගන ඹි නුය නගයශ්ේ  ශ්දන වයන වීිරශ්ඹහි  “බුශ්නක” ශ්ඳොත්වර 2019 

භා්ගුර භාශ්ේ  ප්රනායක ක යුුර දවා ිළිතශ්ඹශ කයන දම්නවීභ නන 100කින් ඳභන ියඹ්නනම 

 ැතන ොත් 

 ශ්භොනය ම “ ශ්ත්පුය “ ිනදයාරඹ  ය 100 ක් ිළිපභ ියිතත්ශ්ත්්න ඳා්ල ඳිපය ිංගභඹ ඳාශ්්ල 

ු ක්ශ්යෝඳන යාඳතතිකඹක් ආයම්බ ිරීභ  තීයනඹ කයශ්ගන ඇත්මව වා අලය උඳශ්දන රඵාශ්දන 

ශ්භ්න ඉ්ලරිත්න ශ්භොනය ම කතෂි යාඳතතික ියරධාිපුරභා  ඹන ියිළඹ ියඹ්නනමඅශ්ප්ත ක්ෂිත් ලාඛා ්ගග 

වා උඳශ්දන ියිළශ්ේ  ව්න කය්නනමඳා්ල ඳිපය ිංගභශ්ේ  ශ්්ලකම් ඔඵ ඹයි සත්්නන 

 (නන 100ක්  ඳභන ෑශ්වේම) 

                                                                                                                                            ( ර ම 15)                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


