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අනුග්රහය   
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2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

 

1.  

I.  (අ)  කීර්තිය 

 (ආ) රූෙයාලිංයාරය 

 

 II.  (අ)  අඟුල්මල් දමනය 

 (ආ) යත්ාපවන පේ 

 

 III.  (අ)  මහාවිංශය 

 (ආ) මහාචාර්තය එදිරිවීර සරච්චන්ද්රයන්ද් 

 

 IV. (අ)   මිණි බරණින්ද් සැදු මුත් ෙත් පනාදිරේද 

         ෙැණි වරයා ෙහටත් පහණ පනාවදිේද 

 (ආ) අනිත්යත්ාවය 

 

 V.  (අ)  අෙට වැසකිළියක් 

 (ආ) තුරල් වී 
 

 VI. (අ)  හිංස සිංපේශය 

 (ආ) ෙළින්ද් ෙළම - ත්ැනින්ද් ත්ැන 

     ත්ළින්ද් ත්ළම - පොකුණක් පොකුණක් ොසා 
 

VII. (අ)  උග්ෙපසේන සටු පුත්රයා 

 (ආ) ොලි දම්මෙදට්ඨ යථාව ( ොලි යන්ද්න ලියා පනාිබුණ ද ලකුණු පදන්ද්න. ) 

 

 VIII. (අ)  සත් රුවනින්ද් නව නිදහන්ද් මතු වී 

 (ආ) විපශේෂණ ෙද නිම වපශේෂණ  

 XI. (අ) නිදහපසේ දැහැන / නිදහපසේ මන්ද්ත්රය  

       ලිංයාමාත්ා 

 (ආ) යවමිණ / යව මුතු / ළමා යව යළඹ 

    X. (අ)  පක්වට්ට බමුණාපග් / පක්වට්ටාචාරීන්ද්  

        (ආ) කුරුණෑෙල සාහිත්ය ුගෙය 

අපේක්ෂණය    නිර්තදිෂේට ොඨ පිළිබඳ අවපබෝධ්ය 

ලකුණු විග්රහය       මුු  ලකුණු 0  ( එක් පයාටසයට ලකුණු    බැිනන්ද් ) 

   (අ) පයාටසට ලකුණු  0යි. 
   (ආ) පයාටසට ලකුණු  0යි. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මIII 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                  මමමමමකාලයම-මපන ැයම02මයි 
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0. එක් පයාටසයට ලකුණු  4 බැිනන්ද් සම්ූර්තණ ලකුණු 0 කි. 
 

I.  (අ)  සිංසාරිය ජීවිත්ය / සසර ෙමන  
 (ආ) එළිසමය / එළිවැට 
 
II.  (අ) විේදත් දියණිය පවනුපවන්ද් 
 (ආ) නැටුම් කුලපයහි උෙන්ද් දියණියපග් හැඟීම් විලාසයන්ද් සැර සුළිං සහිත් අහපසහි අත් ො හැසරවීම් ආදී 

අිංෙචලනත් විසලුවක් ( විහිලුවක් ) ත්ද ආයාරපයන්ද් පනාසත්ා ඈ පයපරහි ත්දින්ද් ම පේම ිිව  
 
III.  (ආ)  යෑරෙල විහාරයට 
 (ආ)  වපට්ට මල් පිපුණු විල්වල බිඟු මී මැස රිංචු නද පදන බව (හාත්ෙස මල් පිපුණු විල්වල මීමැස නාදය 

ිපසයි).................................................................  
 
IV.  (ආ) මැටිල්ඩාට  
 (ආ) ෙරාර්තථයාමී බව / යහෙත් සේවාමිපුරුෂපයක් බව 
 
V. (ආ) ඔය ජලපයන්ද් පිරී ිි බව 
  යවියා ‘පදාඩමලූය’ යන පයදුම හරහා ඔය සප්රාණියරණය යරයි. 
 
      (ආ) ඔයට 
 පසාඳුර  සුදු මල් පොකුර  
 (උෙපම්ය) ( උෙමාව ) 
 

 3. ලකුණු 15 ය ප්රශේනයකි.  
 
I. මපහෞෂධ් ෙණ්ඩිත්යන්ද්පග් සේථාපනෝචිත් ප්රඥාාව  
“මා බඳු ෙණ්ඩිත්යන්ද් ෙණ්ඩිත්පයක් ජීවත් ව හිදිේ දී ම පමපත්ක් රජ දරුවන්ද් මිය යාම ුගක්ත් පනාවන්ද්පන්ද් ය.” 

 
 සත්ර යන්ද් මන්ද්ත්රණය   “යමු ගුරු මා බා ලා සයලු රා මසේ පිරූ සැළවල් බිඳ තූ තූ පයාට පියා..” 

 
“ිනරා පෙෝත්යයන්ද් මන්ද්ත්රණය අසා නිමව..” 

 
 

ුගේපධ්ෝොය පයදීම  “අෙපග් රජ්ජුරුවන්ද් කුමාර යල පමපසේ වූ පදාලක් විය. පයපසේ ද යත් දස 
දහසක් පයාදුන්ද් දඹදිව රු මු ල්ල පසේනාව පිරිවරා අවුත් මා දැන්ද් මා උන්ද් 
නුවර පිරිවරා සටි යල සැණපයළි පයළිමි’ යි” 

 
ධ්ර්තම ුගේධ්ය   “පක්වට්ටපයෝ ෙණ්ඩිත්යන්ද් වහන්ද්පසේ අත් දිලිපසන මිණි රුවන දැය පම් 

ෙණ්ඩිත්යන්ද් වහන්ද්පසේ මට රුවනක් පෙනා වන්ද්නාහ යි සත්ා එපසේ වී නම් 
පදව…” 

 
II. පක්වට්ට බමුණාපග් ආත්මාර්තථයාමී බව  
 
“පමබඳු සම්ෙත් දුන්ද් රජ්ජුරුවන්ද් සයලු දඹදිවට අෙ රජ යපළාත් යහෙත්” 
“රා මණ්ඩඩලයක් සාදා උන්ද් හැම පදනා රා පබාන්ද්නට යැ යි රා මැිල්පල් හිඳුවාලා වීර පයාදා යරන ලේදා වූ …” 
“යහෙත් නැයත්කින්ද් නික්මුණ මැනව” 
“පම් ෙණ්ඩිත්යන්ද් වහන්ද්පසේ මට රුවනක් පෙන වන්ද්නාහ යි සත්.......... එපසේ වී නම් පදව ..” 
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4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

නැත්පහාත්  
I. ජන යවිපේ ිි අවයාජත්වය  
 “මා කී පේ පදයියනි පබාරුවක් ම නැි” 
 
 “එපෙි පදපෙි මහ පහේපන්ද්  කුරක්යන්ද්  
   මෙ යන්ද්පනෝ මට සරදම්  යරක්යන්ද් ” 
 
II. කුරහන්ද් පොවියා මුහුණ පදන අභිපයෝෙ  
 “නිල්ල අඹි සත් දවසන්ද්   බැලුවාම” 
 “වැටටත් උින්ද් උන්ද් අල්ලන  මලක්යන්ද්”  
 “අපොයි මපග් කිරි වදිනා කුරක්යන්ද්” 
 “ඌපරෝ පනායා ෙලයව මපෙ  කුරක්යන්ද්” 
 “එපෙි පදපෙි මහ පහේපන්ද්  කුරක්යන්ද්” 
 

04.  
I. සත්ව චර්තයා 

 පිය සන්ද් පනාම බිඟු දැල් රැඳි  පයාපුලී 
අවසන්ද් පනා ම පවණ නදටම     කුහුලී  
මදසන්ද් සුන්ද් පිපයාවින්ද් සටි   පනාසැලී  
ෙජ පසන්ද් සියම් ෙජ සරි     කිපයලී  
(සත්ත්ව චර්තයාවන්ද් පදයක් එදින පවනසේ වූ බව) 
 

 “අසන රිසන්ද් නයි යැල ඔපසාපළෝය” 
 
 “බැඳි දන මන වැුගපමහි ිදුපරෝය” 

 (වන්ද්දිභට්ටයන්ද්පග් සේවරූෙ ෙත් කිඳුරු යණ්ඩඩායම් එදා ත්ම සුපුරුදු චර්තයාපවන්ද් මිදුණු බව) 
 
II. මානව චර්තයා 

 “පනාදනිත් දරුවන්ද් ියපයන්ද් වැටුණා” 
 අි’ නවී ිනලිපහන බව පනාම දත්පත්ෝ 
 

නැත්පහාත්  
I. අවසේථා නිරූෙණය  
 “ලපදාත් ජීවත් පවමි පනාලපදාත් මිපයමී සත්ා පෙන පනා යා පනා බී හැඳට නැගී ලා වැද පහාත්ත්ා හ” 

 

“පම් හැම මා අරභයා කිය වූ ද” 
 

“……රැසේ වූවන්ද් පයාසේසන්ද් ෙසන නියාපවන්ද් ිඟිලි ො හිඟි පයාට ලා  හුණු දඬු අෙ සට ලා නික්ම සසේ 
අහස ම සත් විටක් පෙත්ත්ක් පමන්ද් සසෑරී බලා...” 

 
II. චරිත් නිරූෙණය  
 “ක බෑවුම් ෙලවා මමත් ශිල්ෙ උෙනිමි.” 
  
 “…..හුණ දඬු අිනන්ද් අහසට නැගී ලා තුදුසේ මිටක් විත්ර අහස සසෑරී පියා බැස ලා හුණ දඬු අෙ සටියහ.” 
 
 “සේවාමිණි උග්ෙපසේන පත්රහු හුණු දණ්ඩපඩන්ද් බසේනා ෙමපන්ද් ත්මන්ද්ට බයක් නැි යි කියි. ක පලස කියා 

ත්මන්ද් රහත් නියාවක් සඟවතී.” 
 

පමපසේ උග්ෙපසේන ත්රුණයා ජීවිත් අභිපයෝෙය ජයෙත්පත් ය. 
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5 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

05.  

 
දෘෂේටිපෙෝචර භාෂාවක් පයාදා ෙැනීම  

 “පුිංචි මැණියා දවසන්ද් වැි යාලයක් ෙත් යපළේ පම් බියයරු සිවිලිවල ෙැටලී පෙපිපල් හිඳ නියටට 
 අත් ත්බා ෙත් ෙමන්ද් ය.” 
 

උෙමා මිශ්ර භාෂාවක් පයාදා ෙැනීම  
 “කුඹුක් වැනි ෙසේවල පිට පොත්ත් ත්ැනින්ද් ත්ැන ඉිනලී සුදු ම යන්ද්නාක් පමන්ද් ිපග් සපම් ද ත්ැනින්ද් 

ත්ැන දුඹුරුවන්ද් සුදු පුල්ලි නැගී ිබිණි.”  

 “ජනාකීර්තණ සමහර ෙම් මැදින්ද් බියෙත් සවල් පදනය පමන්ද් බිපයන්ද් ිළලී, ිකිළී යන විට ….” 
 

සිංවාදශීලී බසේ වහරක් පයාදා ෙැනීම  
 “සීපේ අර පේන්ද්පන්ද් හිර පෙදර” ද 
 “ියි?” 
 

ෙැමි වහර භාවිත්ය  
 “ක පවළඳෙල අරණු දවසකි.” 
 “කත් ත්මන්ද්පග් ෙැල්ෙත්යි. මිදුලයි යැපලයි…” 
 “බාෙ පවලාවට අසනීෙ පවන්ද්නත් පුු වනි  ” 
 

 

06. යාපවය ේරම 
 

 සිංපක්ත්   
 මඳ සුළඟ (පබෞේධ්ාෙමිය ෙරිසරය හරහා ිිවන ආධ්යාත්මිය සිංහිඳියාව)  
 
 රූෙය    
“නිදහස මහ මුහුදක් පව” 
        “ජාිය රන්ද් විමනක් පව” 
 “ආෙම මිණි ෙහනක් පව” 
 
 වයිංෙයාර්තථය  
 “එහි උල්ෙත් පුත් නුඹ පව” 
 “ුගතුයම ඉටු යළ ුගතු පව” 
 
 අනුප්රාස ෙද  
 “ ජාිය රණ පදරණ මපත් ” 
 “ ෙැටී ෙැටී වැටී මළ පමාපහාපත් ” 
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6 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 
07. “ පෙරදිෙ මහාර්තඝ ිරපරදිවලින්ද් අලිංයාර යරන ලද උසේ පලෝයඩ ෙහත් රුක්වලින්ද් ..…… සරුවාල ිඳ ෙත් 

දැවැන්ද්ත් පසේවයයන්ද් පදපදපනකු විසන්ද් ආවපත්ව යරනු ලබන නිහඬ නිශේශබ්ද අන්ද්ත්ර්ත ෙර්තභාොර ඈ සින්ද් 
මවා ෙත්ත්ා ය. ” 

 “ ියට ිඳුම් ෙැලඳුම් පහෝ මුතු මැණික් පහෝ කිසවක් පනා ිබුපණ්ඩ ය.” 

 “ එපහත් ිය ආශා යපළේ ද කවාට ම ය. ” 

 “ එ පහයින්ද් ඈ ත්මන්ද් මිතුරිය බැලීමට පනායෑමට සත්ා ෙත්ත්ා ය. ” 

“ පෙපරසේටියර්ත පනෝනාපග් මාපල - මාපල නැිපවලා ” 

“ ඈ පත්ල් සහිත් හැළි වළන්ද් ද පවනත් මැටි බඳුන්ද් ද පිෙන්ද් පයෝේෙ හා දීස පිරිස ද ත්ම පරෝස ෙැහැි නිය පෙවී 

යන තුරු පසේදුවා ය. ” 

“දිළිඳු දුේෙත් ෙැහණියය පමන්ද් ිඳුම් ෙැළඳුම් යළ ඈ අපත් එල්ලා ෙත් මල්ල ිිව... ”  

ආදී වශපයන්ද් මැටිල්ඩා සහින පලෝයයය ජීවත් වූ අුගරු පෙන්ද්වා දී ක නිසාම ිය පබාපහෝ වයසනයන්ද්ට 

 ලක්වීම ෙැහැදිලි කිරීම. 

 


