දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව
සිංහල අිංශය
පාසල් නි ාඩු කාලයට ශිෂ්ය පපකාකක අත් ලල

අ.පපො.ස. සාමාදය පපළ ්රතිකකාතමය ලසසටහද
සිංහල භාෂ්ා හා සාහිේයය
11 පරේණිය
අිංක (i) සට (xv) පේක් ඇතික සයලු ම අනු පකොටස් ලට පකටි පිළිවරු සපයතුද. කිසය්
අනු පකොටසකට ඔබ පිළිවරු පදොලියතුපතු ද් එහි අිංකය ලියා ඉදිරිපයතු ඉකක්
අඳිතුද.
1. (i)
(ii)
(iii)
(iv)

(අ)
(ආ)
(අ)
(ආ)
(අ)
(ආ)
(අ)
(ආ)

(v)
(අ)
(ආ)
(vi)
(අ)
(ආ)
(vii)

(viii)
(ix)
(x)

(අ)
(ආ)
(අ)
(ආ)
(අ)
(ආ)
(අ)
(ආ)

අමාලතුර ලියැවුණු වාහිත්ය ුගයය කුම්  ?
එහි ඳරිච්ඡේ? කීය්  අන්ත්ර්යත් ඡේ?
අමාලතුර ග්රන්යඡ තතුලරයා නම් තරන්න.
ඡමම තෘතිය වශා මුල් තර යත් බුදු ගුණය කුම්  ?
අමාලතුර රචනා කිරීඡම් තතුලරයාඡේ බාඡඳොඡරොත්තුල කුම්  වී ?
ඉන් කියැඡලන අ?ශව කුම්  ?
අමාලතුර තතුලරයා උඳඡයෝගී ඡතොට ඡයන ඇත්ඡත් සිංශ තත්ා තාඡේ කුමන
රීතිය ?
අඟුල්මල් ?මනඡ ශත් ලැනි ඳරිච්ඡේ?ඡ අන්ත්ර්යත් තත්ාල ඡතොත්ැන් සට
ඡතොත්ැන ?් ලා ඡේ ?
“ආචාර්යයා අඹුල ශා වවඟ ඇත්ඡත් යයි බිපියම්ශ.”
ඡමම ප්රතාය තඡෂෝ තලරු  ?
ඡමහි වශන් ඳරිදි බිපියන්නට අ?ශව් තරන්ඡන් තවුරුන්ල ?
“යම් නැති ත්ැන මශ ලල්හි සටිඡය සවුඳ? යය්  අවා මා ඡතඡරහි ඳැවිජි ලැ රාත්
ඡලයි.”
ඡම් ප්රතාඡයන් කියැඡලන්ඡන් තවුරුන් පිිබබල ?
‘සවුඳ? යය් ' යන්ඡනහි අ?ශව ලියන්න.
“ලශන්ඡව, ඇප් උන් ලම්ශ. දුටු ත ු නව්ඡනන් නැඡයම්ශ.”
ඡමම ප්රතාය තඡෂ තලඡර්  ?
ඡමහි ‘උන්' යනුඡලන් වශන් ලන්ඡන් තවුරුන් පිිබබ ල ?
උේයඡවන සටුපුත්ු ඡේ ලව්තුල උපුටා යත් තෘතිය කුම්  ?
එම තෘතිය ලියැවුඡේ කුමන වාහිත්ය ුගයයත ?
ඡමම තෘතිය ලියූ තතුලරයා නම් තරන්න.
වද්ධර්මරත්නාලලිය රචනා කිරීඡම් තතුලරයාඡේ අරමුණ වශන් තරන්න.
වද්ධර්ම රත්නාලලිය රචනා කිරීම ව?ශා ඇසුරු ඡතොට යත් ග්රන්යය කුම්  ?
එහි තතුලරයා නම් තරන්න.

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

2.

(අ)

වද්ධර්ම රත්නාලලිය ඇසුරු තර යත් ඳාලි ග්රන්යඡ ඳ?ානුයත් ඳරිලර්ත්නය් 
ඡනොලන බල වශන් ඳාඨය උපුටා ලියන්න.
(ආ) වද්ධර්ම රත්නාලලිඡයහි ඔබට නියමිත් කී ලැනි තත්ා ලව්තුල ?
(අ)
ඡමම තත්ා ලව්තුල ඇසුඡරන් ඔබට බා ඡ?න ඳණිවුඩය කුම්  ?
(ආ) උේයඡවන සටුපුත්ු ඡේ ලව්තුල ඡයන ශැර ?් ලන්ඡන් කුම්  ශැඟවීමට යයි එහි
වශන් ඡේ ?
(අ)
විලාශය පිිබබ ල උේයඡවනයන්ඡේ ඡ?මාපියන් ඔු ට බා දුන් ඳණිවුඩය කුම් 
?
(ආ) විද්?ත් පියා උේයඡවනයන්ඡේ යාළුලාණන්ට කීඡේ කුම්  ?
(අ)
විද්?ත් දියණිය උේඡවනයන් ත්ම ඡතොල්කු ත්රම් ඡනොවතා ශැරීමට ඡශතු ව
තරුණු ඡ?ත ලියන්න.
(ආ) ඡමම යැටලුඡලන් මිදීම වශා උේයඡවන කුම්  තඡෂ ?
“උේයඡවන නම් සටුපුත්රයාට ිල්ඳ ?් ලන්නට කියල.”
(අ)
ඡමම ප්රතාය තඡෂෝ තලරු  ?
(ආ) ඡමම ප්රතාය තඡෂ තවුරුන් ඡලත් ?
(කුණු 02 x15 = 30යි)
ඳශත් ?ැ් ඡලන ය?ය ඳ?ය ඳාඨ කියලා අවා ඇති ප්ර්නලට ඡතටි පිිබතුරු
ලියන්න.
(i)
(අ)
බුදුන් ලශන්ඡව අඟුල්මල් ?මනය වශා ලඩින විට එහි
ඡනොලඩින්න යයි තෑ යවා කීඡලෝ තලරු  ?
(ආ) ඔවුන් බුදුන් ලශන්ඡව ශඳුනා ඡනොයත්ඡත් යයි වශන් ලන
තරුණු ඡ?ත්  ලියන්න.
(ii) “ඡමත්ැන් ඳටන් -ඡයනැ ඳේ ඡනො ඡතඡරමි; ඡත්ොඳඡය මිුගරු අවා ” යැයි ත් මාඡය
ඳඤ්චාුගධ ප්රඳාත්ඡයහි බශා-පියා බුදුන් ලැැ ඳැවිජ අයදි යැ. බුදුු  ඔු ට
එහිභි් ෂුභාලඡයන් ඳැවිජි දුන්ශ.
(අ)
ඡමහි වශන් ලන ඳඤ්චාුගධ නම් තරන්න.
(ආ) වමව්ත් ඳාඨඡයහි අ?ශව ලියන්න.
(iii) “කිම මශරජ, ත්ට බිම්වර මශරජ කුපිත් වියැ ඡශො විවාා මශනුලර ලැස ලිච්ඡවී
රජ ?රුලන් කුපිත් වශ ඡශො ඡවසු ප්රතිඳ්  රජ?රුලන් කුපිත් වශ ඡශො යි
ල?ැෂශැ.
(අ)
බුදුන් ලශන්ඡව ඡතොඡවොල් රජුඡයන් ඡමඡව විමසීමට ඡශතු ව
තරුණ කුම්  ?
(ආ) ඡතොඡවොල් රජු බුදුන් ලශන්ඡව මුණයැසීමට ඳැමිණිඡ කිනම්
තරුණ්  මුල් තරඡයන ?
(iv) “මැඡේ ඡම් අභිමානය මෑට ලඩා වම්ඳත් ඇත්ත්න් ඇති ඡශයින් වම්ඳත්්  නිවාත්
ඡනොඡලයි. ත්මා ජාති වම්ඳන්න ඡනොලන ඡශයින් ජාතිය්  නිවාත් ඡනොඡලයි. රඳත්
ඡශයින් ඒ ශා ත්මා ?න්නා ිල්ඳ ඳමණ්  නිවා ය.”
(අ)
ඡමම ඳාඨය ශා වම්බන්ධ අලව්යාල ඡතටිඡයන් ලියන්න.
(ආ) ඡමහි වශන් ලන ඳරිදි ඇය අභිමානය්  ඇති තර ඡයන ඇත්ඡත් තලර
ඡශතු නිවා ?

(v)

උේයඡවනඡයෝත් ත්මන් ඳානා ඡතිබ ත්මන් ම ?් නා ඳමණ්  මුත් රැව් වලන්
ඡනොබන නියාල ?ැන මුසුප්පු ඡයොසන් ශවුරුද්?කින් වමඡවකින් අරුමය්  ඡව
ඳානා ඡතිබ බුදුන් අවුත් ඡමත්ැනට වම්බල ඔබ ම අමුතු ල ඳශෂ වලා ඡව බන බල
මුත් ඡමනුලරට මා ආදිපයතු ඳානා ඡතිබ බන්ඡනෝ නැත්.
(අ)
‘ත්මන් ඳානා ඡතිබ ත්මන් ම ?් නා ඳමණ්  මුත්' යන්ඡනන්
අ?ශව් ලන්ඡන් කුම්  ?
(ආ) ත්? තළු අකුරින් මුද්රිත් ඳ?ල අ?ශව ලියන්න.
(කුණු 04x05 =20යි)

