
දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමතප්තුව  

සිංහල අිංශය 

පාසල් නි ාඩු කාලයට ශිෂ්ය පපකාකක අත් ැල 
 

සිංහල භාෂ්ා  හා සාහිතයය 
10 පරේණිය 

 

ඔබ පගත් දැනුමිතු පිළිවරු සපයතුද 
 

සතක කතු මතුත්රණය 
 

1. ඳාලි ජාතකට්ඨ කථා මූලාශ්ර කගෙනන ිංහහලට  නඟුණු  කතියට කුභ්  ද  

..................................................................................................................... 

2. එභ කතියට ලිටඟවුෙේ කුභන සාහිතය ුගනෙ  ද  

..................................................................................................................... 

3. ෙභභ කතියට ලිටඟවුු  ුගනෙ  ගජ කළ ගජු නම් කගන්න. 

..................................................................................................................... 

4. ඳන්ිංට ඳනස් ජාතක ෙඳොත ගචනා වෙ  කාෙේ ආගාධනෙටන් ද  

..................................................................................................................... 

5. ජාතක කතා ෙඳොෙේ ල් ෂණ ෙදක්  ලිටන්න. 

..................................................................................................................... 

6. ජාතක කතා ආකතියෙ  අහන ෙභොනවා ද  

..................................................................................................................... 

7. ජාතක ෙඳොත ඇසුරින් ෙවන් ෙවන් ව ලිටඟවුු  ජාතක කතා ෙභොනවා ද  

..................................................................................................................... 

8. ජාතක කතා ඇසුරින් ලිටඟවුු  ජාතක කාවය ෙදක්  නම් කගන්න. 

..................................................................................................................... 

9. මුව ෙදව්දාවත, සසදාවත හා කව්ිංළුමිණ ජාතක ෙඳොත ඇසුරින් ගචිත කුභන කතිය 

ද    ............................................................................................................... 

10.  උම්භේන ජාතකට ගචනා කිරීෙම් අගමුණ සහන් කගන්න. 

..................................................................................................................... 

11. ඳන්ිංට ඳනස් ජාතක ෙඳොෙේ සඟඵඟවින් භ ජාතක කතා කීට්  ඇතුළේ ද  

..................................................................................................................... 

12. ජාතක ෙඳොෙේ සහන් දීර්ඝතභ ජාතක කතාව කුභ්  ද  

..................................................................................................................... 

 



13. “ගජ්ජුරුවන්  ඳ හඟණි වීභ නම් ුග් ත ෙනොෙවයි.” 

ෙභභ ිංතුවිල්ල කෙේ ද  ............................................................................ 

ෙභහි සහන් වන ගජු කවෙග්  ද  ................................................................. 

14. “ෙභකී තුනින් භ  ටභ්  රුචි වී නම් ඒ ෙදමි.” 

ඉහත ප්රකායට අසා ිංියෙට  කවුරුන් ද  

..................................................................................................................... 

          ෙභහි සහන් ෙේවල් ෙභොනවා ද  

 ..................................................................................................................... 

     15.ධර්භ ුගේධට සහා ගිට ෙඵ සතුන් ඳඬුරු  ෙලස රැෙනන ගිෙ  කුභ්  ද  

 ...................................................................................................................... 

   

 

  ගුත්තිල ප ණ දද 

 
     16.ගුේියල ෙවණ නද ඳාඩභ උපු ා නේ කතියට කුභ්  ද  

 ...................................................................................................................... 

     17.එට ගචනා කගන ලේෙේ කවුරුන් විිංන් ද  

 ...................................................................................................................... 

     18.ගුේියල කාවයට ලිටඟවුෙේ කුභන සාහිතය ුගනටකදී ද  

 ...................................................................................................................... 

     19.ගුේියල කාවයට ගචනා කගන ෙලස ආගාධනා කගන ලේෙේ නවුරුන් විිංන් ද  

          ...................................................................................................................... 

     20.ගුේියල කාවයෙ   ඇතුළේ මුළු ඳදය  සහඛ්යාව කීටද  

 ...................................................................................................................... 

     21.ෙභභ කතියට ගචනා වෙ  කුභන ගජ දවස ද  

 ...................................................................................................................... 

     22.ගුේියල කාවයට ගචනා කිරීෙම් අගමුණ සහන් කගන්න. 

          ....................................................................................................................... 

     23.වාුග නණෙටන් ඳදය ්රන්ථට්  ආගම්බ කිරීෙම් අනිෂ්  විඳාක දඟන දඟන භ කතු හිමි             

          ගුේියලට ආගම්බ කළ ඳදයෙ  මුල් ඳදට ලිටන්න.  

         ......................................................................................................................... 

    24.ඳහත සහන් ඳදයෙ  භඟද ෙදඳදට සම්ූරර්ණ කගන්න.  

සුන් එ තියන් එ   ස 

............................................. 

............................................. 

නි් භ ඳඟියෙගත දසත   විනිවිද 

 



    25. ට ඟිංන් ලන ඵඟල්ෙභන් සුග   විලසී 

          ෙවෙසිංන් දන භන භේ කග   එකසී 

 අහිංන් ඵඟස ගඟ නේ ගඟ        ෙකෙලසී 

දිිං ෙභන් විට විදුලිට ිංට     දහසී 

විලසී සහ එකසී ටන ඳදවල අර්ථට ද් වන්න. 

...................................................................................................................... 

    26. ඉහත ඳදයෙ  සහන් උඳභාලහකාගට කුභ්  ද  

 ....................................................................................................................... 

    

 

 හාදා හීය පාදා අඬහැපකතු දැපතු 
 

     27.ඳගභේත ෙජ ියකාව ගචනා වෙ  කුභන සාහිතය ුගනටකදී ද  

 ....................................................................................................................... 

     28.විෙව්කට විෙන දෙටන් හා දඟනුවේකමින් නත කිරීභ සහා ෙටොදා නේ ජනකවි     

විෙයේෂට කුභ්  ද  

....................................................................................................................... 

     28.ජනකවිෙ  අන්තර්නතට වන්ෙන් කුභ්  ද  

 ....................................................................................................................... 

     29.උඳෙේයාේභක ජනකවිට හඳුන්වන තවේ ආකාග ෙදක්  ද් වන්න. 

 ....................................................................................................................... 

     30.ඳහත සහන් අදහස් ෙදන ඳදය ඳාඨ හානාීයට ඳානා අහහඟෙගන් දඟෙන් ඳාඩෙභන් 

          උපු ා ලිටන්න. 

 කා අියනුේ වඟගදි ිංදුවිට හඟකි ට. 

 ....................................................................................................................... 

         අවයය ෙව්ලාව  ළඟ නඟිය ෙදයින් ඇිය පලට කුභ්  ද  

          ....................................................................................................................... 

 

 

 

 

 *  *  *  


