කැණිය අධ්යවපන කවපය
තදලන ලවර ඇැයීම - 2018
තරේණිය - 11
වැකිය යුතුයි.

වියය- නැටුම්(ත ශීය)

පත්රය- 1

පැය- 01

සියලුම ප්ර්න ලට පිළිතුරු වපයන්න.

 අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්ර්නල ී  ඇි  පිළිතුරු ලන්න් නිලැරදි තශෝ ලඩවත් ැැතපන තශෝ

පිළිතුර තෙෝරව ඔෙට වැපතයන පිළිතුරු පත්රතය කක් කක් ප්ර්නය වහශව ී  ඇි  කල අතුරින්
ඔෙ තෙෝරව ැත් පිළිතුතරහි අංකයට වැවතහන කලය තු (x) කුන තයොදන්න.


අංක 1 සිට 10 තෙක් ප්ර්න ල හිව්ෙැන්ලට සුදුසු ලචන තෙෝරන්න.
1. නැටුමට උචිෙ රීර නමයෙවලයක් ඇි  කර ැැීමම වහශව .............................අභ්යවවතය තයත .
I ) ලන්නම්

II). වරඹ

III) . ය

IV ). පද

2. ලන්නමක අන්ෙර්ැෙ විව්ෙරය කියැතලන්තන් ..........................................
I) .ෙවනතමන්ය

II ). තෙර මවත්රතයන්ය III) . කවිතයන්ය IV) . මවත්රවලන්න්ය

3. තදි ෙ ශව ෙනිි ෙ ලතයන් ෙව රප 2ට අනුල නටනු ෙනුතය ................................. ලන්නම යි.
I ) වලතරොඩි

III) තුරැව

II )මුවඩි

IV ) වැවුව

4. වටනක වීරත්ලය ඉව්මතු ලන පරිදි රචනව කර ඇි  ගී විතේය තව ...............................කවි දැක්විය
ශැකිය.
I) ශටන්
II) ප්රව්ි 
III)ග්රශපන්ි 
IV) තමෝල් ැව්
5. ග්රශ පන්ි  කවි ැවයනතයී  සිහිපත් තකතරනුතය .........................................ය.
I)
පත්ි නි තදවියන්ය
II) තකොතශොඹව තදවියන්ය
III) ඉරු තදවියන්ය

IV) නලග්රශයින් ය

6. තදි ෙක් වෑී මට අලය ලන ි ත් රප ැනනින් ..............................................
I)
3 කි
II). 4කි
III).
2කි
IV). 5කි
7. උඩරට නර්ෙන වම්ප්රදවතය ලන්නම් අෙරින් උපත නවත්මක ෙල දක්ලනුතය ............................ලන්නතමනි.
I ). මුවඩි
II.)ශනුමව
III).සිංශරවජ
IV).තුරැව
8. “……………………………දිැ තමොතශො කපන්තන්”....... යන කවි පදයට අනුල තමොතශොතහි දිැ ලනුතය
I). තුන් වියෙක්

II).සිවි වියෙක්

III).වත් වියෙක්

IV).පව් වියෙක්

9. උඩරට නර්ෙන වම්ප්රදවයට අයත් ...............................වෙ නැටුම් විතේයක් තව දැක්විය ශැකිය.
I). පන්තත්රු නැටුම

II).කඩු නැටුම

III).අව්තන නැටුම

IV).ආලැන්දුම නැටුම

10. මශව වමන් ත ලවතය ී  ....................................ප්රථමමතයන් ඉදිරිපත් කර ඇෙ.
I). උඩරට ලන්නම්
III).වෙරැමු ලන්නම්

II).සින්දු ලන්නම්
IV).පශෙරට ලන්නම්
1

11. උවව් අධ්යවපනය වහශව තවෞන්දර්යය අධ්යයන ආයෙනය ආරම්භ් ව ලර්ය ලන්තන්
I ) 1974
II). 1972
III) 1978
IV). 1952
12. නර්ෙන කවතේ නල ප්රලනෙවලන් ඇි  වීමට පසුබිම් වතය
i. ඉෙන් ෙතෙව විත ශිකයවතේ පැමිණීමය.
ii. රවීන්ද්රනවත් ෙවතැෝර්තුමවතේ පැමිණීමය.
iii. ව්පිල් ෙර්ජන් විත ශිකයවතේ පැමිණීමය.
iv. තරොෙට් තනොක්ව් විත ශිකයවතේ පැමිණීමය.
13. “තපර සිට පැලෙ කන සිරිෙට තපොදිය ෙැහතැන” යන කවිය ැයමින් වශයට පැමිතනන්තන්
I ) තංචිනවය

II).මුදන්

III) . ජවයව

IV).ආරච්චි

14. මුවඩි ලන්නමට ප්රව්තෙ වී ඇත්තත්
I ) ශවලවතේ ැි  ව්ලභ්වලයයි.
II).ලඳුරවතේ ැි  ව්ලභ්වලයයි.
III) . අ්ලයවතේ ැි  ව්ලභ්වලයයි.
IV).නයවතේ ැි  ව්ලභ්වලයයි.
15. තුන් ි තත් ෙව ප්රතේද ප්රව්ෙවරකරනතය ී  භ්වවිෙ කරන වංතක්ෙ ලනුතය
I)^

/^

II)./^

^

III) . ^

^/

IV).

v/^

16. රජු පිළිෙහ ගුන ලර්නනව කිරිම වහශව තයොදව ැත් ැවයකයින් ශඳුන්ලනුතය
I ) දවසීන් තවය
II).ලන්දිභ්ට්ටයන් තවය
III) . ගී කියන්නන් තවය
IV).අතෙෝරකරුලන් තවය
17. “නෘෙය රත්නවකරය”කෘි ය රචනව කර ඇත්තත්
I ) තේ.ඊ තවේදරමන් මශෙව

II).මුදියන්තවේ දිවවනවයක මශෙව

III) . සී.ද.කව් කුි ක මශෙව

IV).ෙරන ැණිෙයව

18. ප්රවවවංගික නර්ෙනයක් ඉදිරිපත් කිරීතම් ී  ෙවහිර ව්ලරපය තලනව් තනොලන පරිදි අංැ රචනය කිරීම
I ) චරිෙවංැ අංැ රචනයයි
II).වන්ැෙ අංැ රචනයයි
III) . ව්ලවභ්වවික අංැ රචනයයි
IV).විකවර රපී අංැ රචනයයි
19. උඩරට ලන්නම් ලට අමෙරල නිර්මවනය ව ලන්නමකි
I ) උකුවව ලන්නම
II).මශතෙෝ ලන්නම
III) . අවදෘව ලන්නම
IV).ැවශක ලන්නම
20. ෙව ෙැබීතම්ී  වමගුනතයහි තදගුනය තව ශඳුන්ලන්තන්
I ) ත්රිවිධ් ය
II).විම්භ් ය
III) . දෘෙ ය
IV). මධ්ය ය
21. ආැමික සි ධ්ව්ථමවනයකට ප්රතේ ව ඔෙ තුළින් ප්රදර්නය ලන්තන්
I ) ශවව භ්වලයයි
II).තරෞද්ර භ්වලයයි
III) . වන්ෙ භ්වලයයි
IV).කරුනව භ්වලයයි


පශෙ රප වටශන උපතයෝගී කර ැනිමින් ප්ර්න අංක 22, 23 ප්ර්න වහශව පිළිතුරු වපයන්න.
22. රපතයන් දැක්තලන නවටකය ලනුතය
I.රයිැම් තකෝරෂතය ප්රචන්ෙ තකෝම් නවටකයයි
II.වත් තකෝරෂතය ප්රචන්ෙ තකෝම් නවටකයයි
III.වෙර තකෝරෂතය ප්රචන්ෙ තකෝම් නවටකයයි
Iv.කුකුළු තකෝරෂතය ප්රචන්ෙ තකෝම් නවටකයයි
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23.රපතයන් දැක්තලන නවටකතය ැවයනය සිදු කරනු ෙන්තන්
I.තපොතත් ගුරු තශලත් අනතෙරකරුය
II.කවරියකරලන රව තශලත් ජවයවය
III.කවරියකරලන රව තශලත් තපොතත් ගුරුය
Iv.කවරියකරලන රව තශලත් තෙර ලවදකයවය


ප්ර්න අංක 24 ,25 ශව 26 වහශව නිලැරදි පිළීතුර පශෙ ලගුල ඇසුතරන් තෙෝරන්න.

A
B
C

1
නවැ රවක්
තශොරනෑල
අෙපත්තු මුදන්

2

3
වහ කිඳුරු
යක්තෙරය
ෙරන ැණිෙයව

ශනුමව
ැැට තෙරය
ැණිෙවංකවර

4
තකොවුව
අත්මිණිය
ෙන් ඇදුරව

24.ලන්නම් රචනව කිරීම වහශව ප්රව්තෙ ව වත්ත්ලයින් දැක්තලන්තන්
I. A තේළිතය 2 ශව 4 තීරුතේය

II.A තේළිතය 1 ශව 4 තීරුතේය

III) . A තේළිතය 1 ශව 2 තීරුතේය

IV)..A තේළිතය 3 ශව 4 තීරුතේය

25.සින්දු ලන්නම් රචනව කරන ද පු ැ නවමය දැක්තලන්තන්
I. C තේළිතය 1 තීරුතේය

II.Cතේළිතය 2 තීරුතේය

III. C තේළිතය 3 තීරුතේය

IV).Cතේළිතය 4 තීරුතේය

26. උඩරට වම්ප්රදවතය ග්රශ පන්ි  ැවයනතය ී  ෙව ෙැබීම ශව ලවදනය වහශව උපතයෝගී කර ැන්නව ලවදය
භ්වණ්ඩයන් දැක්තලන්තන් ,
I.B තේළිතය 1 ශව 3 තීරුතේය

II. B තේළිතය 2 ශව 4 තීරුතේය

III.B තේළිතය 1 ශව 2 තීරුතේය

Iv.B තේළිතය 3 ශව 4 තීරුතේය

27.දිවව, ෙ,රටව,තමෝව්ෙර තම්ලව
I. අලකව භ්වවිෙය ශව ෙැඳි වංකල්ප තේ

II. නර්ෙනය ශව ෙැඳි වංකල්ප තේ

III. ෙවතය මූ ධ්ර්ම තේ

Iv.නම ෙව අභ්යවව තේ.

28.ෙවයක් අනුල ගීෙයක් ප්රව්ෙවර කිරිතම් ී  අලධ්වනය තයොමු කෂ යුතු මවත්රව ලර්ැ තදක ලනුතය
I.ගුරු ශව පද

II).ඝු ශව පද

III) .

ඝු ශව ගුරු IV).ඝු ශව මවත්රව

29.මවත්රව 3 4 යන ෙව රපය ශඳුන්ලන්තන්
I.සුළු මශව තදි ෙ තවය

II).මැදුම් මශව තදි ෙ තවය

III) . මශව මැදුම් තදි ෙ තවය

IV). මැදුම් මශව තදි ෙ තවය

30.තෙර ලවදනය පුහුණු වීතම් ී  ප්රගුන කෂ යුතු නියමිෙ වරඔ ැනනින්
I.

12කි

III) . 6කි

II).8කි

3

IV).18කි

31.උඩරට නර්ෙන වම්ප්රදවතය මූන්ක අංැ භ්වරය ලනුතය
i.

තුන් වියත් තුනඟුක් ව මණ්ඩියයි

II.මිටි රියනක දුර ප්රමවනය ව මණ්ඩියයි

III) මිටි රියනක දුර ප්රමවනය ව අරමණ්ඩියයි

Iv.රියනක දුර ප්රමවනය ව මණ්ඩියයි

32.“ෙක්කඩ කඩ ෙක ජිජි කුද” තමම පද තකොටව නටනු ෙන්තන් තැොඩ වරඹ ල
i.

අංැශවර වරඹතය කව්ි රමටය

II.අර්ධ් චක්ර වරඹතය කව්ි රමටය

III) .දෑෙ පෑගිතම් කව්ි රමටය

Iv.පැීමම් වරඹතය කව්ි රමටය

33. “තදෝං ජිං ජිං ෙකට තදොංෙක” තමම තෙර පදය
I) දවුල් ලවදනයට අදව පද තකොටවකි.

II.යක්තෙර ලවදනයට අදව පද තකොටවකි.

III) ැැටතෙර ලවදනයට අදව පද තකොටවකි.

Iv. ෙම්මැට්ටම් ලවදනයට අදව පද තකොටවකි.

34. “ෙත්තෙොැ ෙක....ෙත්කඩ....ෙක තෙොැ....” තමම අඩවිල වම්පර්න කිරීමට අදවෂ පද යුැය ලන්තන්
I) තෙොැ , ෙරිකිට

II. ෙරිකිට,තෙොැ

III) කුද,ෙරිකිට

Iv.කුද,ජික්කඩ

35.“තම් ඇත්ෙමයි වත්ෙ කියතනමි”....තමම කවි පදය ඇතුත් ලන්තන්
I.වැවුව ලන්නමටය

II.මුවඩි ලන්නමටය

III) සිංශරවජ ලන්නමටය

Iv.තුරඟව ලන්නමටය

36. “තදොං ෙකු තදොංෙකු තදොං ජිං ැත් ෙත් ජිං ෙරිකිට” තෙර පදය අයත් ෙව රපය ලන්තන්
I. මවත්රව 2 2 4 ෙව රපයටය

II. මවත්රව 2 2 3 ෙව රපයටය

III.මවත්රව 2 3 3 ෙව රපයටය

Iv. මවත්රව 2 3 4 ෙව රපයටය

37.තකොතශොඹව කංකවරි වන්ි  කර්මතය පමනක් දක්නට ැතෙන නර්ෙන අංැ තදකකි
I) යක් ඇනවුම,තදතලොල් නැටීම

II.තදතලොල් නැටීම, මඩු පුරය

III). අව්තන,තදතලොල් නැටීම

Iv.යක් ඇනවුම,අව්තන

38.ශටන් ගී ැයමින් තයතදන නර්ෙනතය ී  තයොදව ැන්නව රංැ භ්වණ්ඩ ලන්තන්
I) කඩුල ශව පළිශ

II.කඩුල ශව දුන්න

III. පළිශ ශව දුන්න

Iv.දුන්න ශව ඊෙ

39.ප්රධ්වන වන්ි  කර්මයන් හි තයොදව ැන්නව රඟ මඬතහි පෂ ලන්තන්
I) වැට රියනයි

II. ි ව් රියනයි

III.පව් රියනයි

Iv.විසි රියනයි

40.උඩරට නර්ෙන වම්ප්රදවතය ප්රධ්වන ලවදය භ්වණ්ඩතය තකොටව් කිහිපයකි.
I) තෙර කහ,කන්ලරය ,ඉල්ම්

II.තෙර කහ, ඉල්ම්,සුරත් ෙට්ටුල

III) තෙර කහ ,කයිපුඩි ලෂල්,තලනිලර කැරැල්

Iv. තෙර ණුල,සුරත් ෙට්ටුල, ඉල්ම්
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