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සැකිය යුතුයි


පළමු ක ොටකසහි අං 1 සිට 20 දක්ලා ඇති ප්රන
එ ට අමුණා බාර කද්න



අංක 1 වා 2 ාකය ර ඉරි ඇදි කකොටකහි අදව ප්රකාල න පිළිතුය කතෝයන්න
1) ක්රික ත තයගායේකී ශ රී රංකා වා ඵංගරාකයලඹ කයට කය තයග ැදුකේඹ.
1. ජගග්රාහි 
2. ප්රතිවිරරුයධ 
3. භගි 
4. භාන ද්කම් ඇතිව 

සිය්ලට

ිළිතතුු  සපය්න

1,11 ිළිතතුු  පත්ර

2) නාටය රයම්බ න කත්  කප්රේ් කකඹෝ පුර පුරා ඵරා සිටිකඹෝ ඹ.
1. කදගිඩිඹාකන්
2. කනො ඉසිල්කරන්
3.කල්ඳනාකාරි 
4. පුදුභකඹන්
3) ඳවත වන් කඹදුම් අතුරින් රප්කතෝඳකයල ගනඹට අඹත් පිළිතුරු න්කන්,
1. ඇිරයද ඳඹ දව් ටී
2.කිරිගවට ඇන්නා කේ
3.අාදඹට ඩා රදර්ලඹ උතුම්ඹ
4.ඉකවේ භර්  පිපුණා කේ
1) 1 වා 2 ඹ

2) 2 වා 4 ඹ

3) 1 වා 3 ඹ

4) 1 වා 4 ඹ

4) නිැයදි අ් ය ිරනයාඹ හිත පිළිතුය කතෝයන්න.
1. ශි්ඨාචායඹ , කකො තඨාඹ
2. ඳරිර්ථනඹ,භර්දනඹ
3. උච්ඡායණඹ,භ්ථඹ
4.ිරශි්ට,ඳර්කීණඹ
5) තාලුජ අ් ය ඳභණ්  ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න.
1.ක,ඛ,ඩ,ඪ,ණ
2. ඳ,ප,ඵ,බ,භ
3.ච,ඡ,ජඣ,ඤ 4. ට,ඨ,ඩ,ඪ,ණ
6) “ ත” ර්ගකී අ් ය කදක්  ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න.
1) රය් ා
2) ංිරධානඹ 3) තයගඹ 4) ිරරාඹ
7) මුයේන්  ශ ඇතිව ඳදකඹහි භානාර්ථ ඳද ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න.
1) දිඹ
- කරෝකඹ,ජඹ,ජරඹ,යද
2) ලක්රඹා - වැ්,් ,පුයදුරු, සුයයජ
3) තමය
- කනළුම්, ඳයභ, අයිරන්ද,කුමුදු
4) වඹ
- අල්,තුයඟ,ගජ,අජ
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8) මුයේන්  ශ ඇතිව ඳදඹට ිරරුයධාර්ථඹ ක ොකද
1) අර
- කාර්ඹශය ,උත්ාවන්ත
2) ඌන
- අතිවරි් ත ,ැඩි
3) සුදන
- දුර්ජන , ජ්ජන
4) සුරබ
- ිරයර ,දුර්රබ

ඳදඹ්  ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න.

9) එකිකනකට භානාර්ථ වා මීඳාර්ථ ප්රකාලන ුගගර ඳද ඇතුශත් පිළිතුය න්කන්,
1) නැටුම් ගැුගම්, යේුගම් කිුගම්,දු ඳැන
2) ශය වීය, ඉවුම් පිහුම්, ශුයධ ඳිරත්ර
3) කකො තට කභ තට,  තටි කඳ තටි, ත් පිළිකත්
4) එවා කභවා, උඩ ඹට, අතන කභතන
1) 1 වා 2 ඹ
2) 1 වා 3 ඹ
3) 2 වා 4 ඹ
4) 2 වා 3 ඹ
10) “ඔඵට  ශර්ඝාුග රැකේා !”යි පිඹා ඳැතුකේ ඹ.
ඉවත ාකයඹට සුදුසු ිරයාභ ර් ණ න්කන්,
1) තනි උඩුකකොභා,ිර්භඹාදි රකුණ,තිවත
2) ුගගර උඩුකකොභා,කදතිවත, කකටි ඉය
3) ුගගර උඩු කකොභා,ිර්භඹාදි රකුණ, තිවත
4) තිවත් කකොභා,ප්රල්නාර්ථඹ,කදතිවත
11) භල් කගොමු ගුමු ගුමු ගන්න්නි
ඉවත කාය ඳාදකී ඉරි ඇි කකොටකහි කායාරංකායඹ න්කන්,
1) උඳභාරංකායඹ යි
2) රඳකාරංකායඹ 3) එළිභඹ යි. 4) අනුප්රාඹ යි
12) „කඵොකවෝ දැනුභ ඇත්කතෝ‟ ඹන්නට සුදුසු ඳදඹ න්කන් ,
1) නාඹකකඹෝ ඹ
2) චින්තකකඹෝ ඹ
3) ඵහුශ්රැතකඹෝ ඹ


4) ිරදයාඥකඹෝ ඹ

අංක 13 සිට 15 කත්  ප්රල්න ර හි්තැනට සුදුසු ඳද කතෝයන්න.
13) ම්බාය ාහිතය ග්රන්ථ ........................... යත් කායාරංකාය වනානාගත වැකි ඹ.
1) ඳරී් ාකන්
2) ඳරිශීරනකඹන්
3) ඳරිග්රවණකඹන්
4) ඳරිකබෝජනකඹන්
14) භවගභකේකය භවතා අපර් ඳද .............................. කයලාභිභානී ගීත යචනා කය ඇත.
1) ංකඹෝජනකඹන් 2) ංග්රවකඹන්
3) ං්කයණකඹන්
4) ම්බාිරතකඹන්
15) කභයට සිටි කඵොකවෝ යජරු කකවය,ිරවාය ........................................ කය කඵෞයධාගකම් දිුගණුට
කටුගතු කකශෝඹ.
1) ප්රර්ධනඹ
2) ප්රතිවං්කයණඹ 3) ප්රකයෝවණඹ
4) ංකලෝධනඹ
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16) මුයේන්  ශ ඇතිව ඳදකී අර්ථඹ ැයදි කර ද් ා ඇතිව පිළිතුය කතෝයන්න.
1) අනකප්් ෂිත - ඵරාකඳොකයොත්තු කනොව
2) චියන්තන
- ඳැයණි
3) උදුර
ඵඵශන
4) ල්කරෝක ඳායේ ගාථා
17) අනු් ත ඵහුචන නාභ ඳදඹ කතෝයන්න.
1) ගායිකාකෝ 2) ිරයකතකු 3) යසිකයින් 4) කාන්තා් 
18) “ භග දිගට ජන කතා” “ කළු කුවය” ඹන ග්රන්ථ යේූ  කල්ඛකඹන් පිළිකළින් දැ් කන පිළිතුය
කතෝයන්න.
1) ඩී.පී.ිරක්රභසිංව භවතා, ්ටීන් කවෝකින් භවතා
2) ්ටීන් කවෝකින් භවතා , කජෝර්ජ් එයේ් භවතා
3) ඳණිබායත භවතා, වරින්දා් නායාඹන් භවතා
4) ඩේ.ඩී.භකුකරොලු භවතා, චිත්රකේන ඩඹ් භවතා


19-20 ප්රල්න ර යාකයණානුකූර  නිැයදි ාකය කතෝයන්න.
19) 1) පුංචි තායකාකෝ යාත්රී අවකේ ඵඵශයි.
2) ඔවුන් චාරිකා්  ගිකඹෝ ඹ.
3) ගායිකා මිහිරි ගීඹ්  ගැුගා ඹ.
4) භා ද ඔවුන් භඟ ඹමි.
20) 1) තුරු කඳශ සුශඟට කරකතිව.
2) බා කතොකභෝ තුටින් ිරසිය ගිඹව.
3) භවකයකු ඳයාර්ථඹ උකදා ැඩ කයතිව.
4) තුරු මුදුන්ර සිකඹොත් කැර නද කදතිව.
( රකුණු 2x 20=40 )

11 ක ොටස
1 හා 2 ප්රන
ිනය්න

අනිලාර්ය කේ 3,4,5,6,7 ප්රන ලින්න තලත් ප්රන

තු ක් කතෝරා කග

ප්රන

පහ ට ිළිතතුු 

01) ඳන්තිව කාභයකී ශ කේඩාඹම් ක්රිඹාකායකභ්  කර ක් කශ බිත්තිව පුත්ඳත ඇසුකයන් ඳවත වන්
ප්රල්න රට පිළිතුරු යේඹන්න.
i) බිත්තිව පුත්ඳත වා ඔකේ කේඩාඹභ ඉදිරිඳත් කශ නිර්භාණඹ කුභ්  ද? (රකුණු 02 යි)
ii) එභ නිර්භාණඹ ක් කිරීකම් ශ ගුරුතුභාකගන් /ගුරුතුමිඹකගන් රැබුණු උඳකද් කද ක් යේඹන්න.
(රකුණු 02 යි)
iii) ඔකේ නිර්භාණඹ වා කතොයතුරු ඳඹා ගත් ක්රභ කද ක් යේඹන්න.
(රකුණු 02 යි)
iv) නිර්භාණඹ ක් කිරීකම් ශ ඔඵ කේඩාඹභ මුහුණ දුන් ගැටලු කද ක් යේඹන්න. (රකුණු 02 යි)
v) ඔකේ කේඩාඹම් නාඹකඹා තුශ ද් නට රැබුණු ගුණාංග කද ක් යේඹන්න.

(රකුණු 04 යි)

vi) බිත්තිව පුත්ඳත ක් කිරීකභන් ඔඵට රැබුණු කුරතා කද ක් යේඹන්න.

(රකුණු 04 යි)
( මුළු රකුණු 16 යි)
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02) ඳවත වන් කකොට් යේන් එ ක් කතෝයා කගන චන 200 කට කනොඅඩු යචනඹ්  යේඹන්න.
i)
දැනුභ ඳභණ්  කනො භාන ගුණධර්භ ර්ධනඹට භනුයත්කී ිරචිත්රත්ඹ දකින්නට ිරකේකඹ
පරදායි කඹොදා ගැනීභට කිඹවීකම් රුචිඹ ර්ධනඹ කශ ුගතු ඹ. කම් ගැන අධානඹ කඹොමු කයමින්
“කිඹවීකම් අගඹ” ඹටකත් යචනඹ්  යේඹන්න.
ii)

අභීත වීය යජ දරුන්, මුතුන් මිත්තන් කශ ද්කම් ිර්කම් නිාත් සුිරකලේෂි පිහිටීභ, ඉසුරුභත් ඵ,
්බා කෞන්දර්ඹඹ නිාත් රී රංකා කරො ද කද ප්රසියධ වී ඇත.” “ භකේ භාතෘ භූමිඹ” ඹන
භාතෘකාකන් යචනඹ්  යේඹන්න.

iii)

රිඹදුයන්කේ කනොැරකිල්ර වා ජනතා භාර්ග නීතිව කනොරකා ක්රිඹා කිරීභ නිා දිකනන් දින මිනි්
ජීිරත ිරලාර ංඛයා්  නැතිවවී ඹයි. එඹ යක ත අබාගයඹකි.කම් ගැන රකා “භාර්ග නීතිව පිළිඳදිමු” ඹන
භාතෘකාකන් යචනඹ්  යේඹන්න.

iv)

රඳාහිනිඹ වා ඳරිගණකඹ අධයාඳනඹ වා බාිරත කශ වැකි ටිනා භාධයඹන් කදකකි.එකවත්
ර්තභානකී ශභා ඳයපුය නාටය,කාටුන් ැනි ැඩටවන් රට නැඹුරු වී ඇතිව නිා රඳාහිනිකඹන්
වා ඳරිගණකකඹන් නිසි ප්රකඹෝජන කනොගනිතිව.කම් කරුණු රකා “අධයාඳනඹ වා රඳාහිනිඹ වා
ඳරිගණකඹ උදවු කය ගනිමු”ඹන භාතෘකාකන් යචනඹ්  යේඹන්න.

v)

ඳාල් ඇරී කගදය ඳැමිණි සුයංග ත්ත ඳවශට ගිකී එහි සිටින කුරුල්රන් ඵැලීභට ඹ. කභොකවොතකින්
උණ ඳනාය කදසින් කතකු කෑ ගන වඬ ඇසුණි. ............ එතැන් සිට කතා කගොඩ නගන්න.
(රකුණු 14 යි)

03) ඳාල් ඳරිය බට ංගභකී කල්කම් ඔඵ ඹයි සිතා ඳාර අට ඇතිව කැයේ කශ ඉත් කිරීභට පිඹය
ගන්නා කර ඉල්රමින් ප්රාකයශීඹ බාකේ බාඳතිවතුභාට ඹැවීභට සුදුසු යේපිඹ යේඹන්න.
(රකුණු 10 යි)
04) ඳවත වන් ාකය ර හි්තැනට සුදුසු ඳද යවන් තුළින් කතෝයන්න.
i)

ඳාකල් තයාග ................... වා ම්බානීඹ අමුත්කතෝ වබාගි වව.
(ප්රධාකනෝත්ඹ / ප්රදාකනෝත්ඹ)

ii)

ටිනා ඖධ ...................... රය් ා කිරීභට කයශීඹ වදයරු පිඹය ගනිතිව.
(ඳැශෑටි / ඳැරෑටි)

iii)

........................ සීතර සුශඟ ඳරියඹට නැවුම් ඵ්  කගන එයි.
( අළුඹභ/අලුඹභ )

iv)

න්කයල කාය ර යත් දිඹ කකළි ...................... ද් නට රැකේ.
(ැණුම් /ැනුම්)

v)

කරෝාභවාඳාකී ඇතිව ගල් ................අතීත සිංවරඹාකේ ද්කම් ිරදවා ඳායි.(කුලුනු /කුලුණු)
(රකුණු 2x5=10 යි)
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05) ඳවත දැ් කන ඳදයඹ වා ගීත ඛේඩකී ඉතිවරි කකොට් ම්පර්ණ කය අා ඇතිව ප්රල්න රට ද පිළිතුරු
ඳඹන්න.
(අ) I. දු්  ිර ද භ උසුරා ැදු දැයි අකඳ
අම්භා
අනාන් කතයේන් නිතිව යා ඇතිව කශ දැයි අම්භා
.................................................................
.................................................................
(රකුණු 04 යි)
ii. කභභ ඳදයඹ ඇතුශත් කාය නිර්භාණඹ නම් කයන්න.
(ර) කවශ භල් යඟ  ශ පිපී නටනා
තිවා ැකේ
ඉවුකර්
යතමර යදයේඹ යජයේඹ කනා
සීගිරි ගිරි
භැනාකර්
..........................................
.............................................
iii. කභභ ගීතකී යචකඹා නම් කයන්න.

(රකුණු 01 යි)

(රකුණු 04 යි)
(රකුණු 01 යි)

06) ඳවත වන් ාකය යේිතත බාාට වයා යේඹන්න.
(1) ශභයි දිඹ ඇල්ර ඵරරා තුටු වුණා
(2) ාහිතය උත්කී  ශ කල්ඛකඹන් ම්භාන රඵා ගත්තා
(3) ඔවුන් භල් පුදරා බුදුන් ැන්ා
(4) භභ කවොින් ඳාඩම් කයරා ිරබාගඹ භත් කනා
(5) අපි පු්තකාරඹට ගිහින් කඳොත් කිඹනා

(රකුණු 2x5 =10)

07) ඳවත වන් කිර කඳශ කිඹා අා ඇතිව ප්රල්නරට පිළිතුරු යේඹන්න.
කඵොල් පිනි ඵරින් ඳනින් ගියේකවන කයොන් ඹ
නිල් තණ බිමින් නැගි ඳැවැඹත්
යන්න්ඹ
භල් මී කරොබින් කයොද ඵැ ඹන බිඟු
කැන්ඹ
කුල්භත් ඔවුන් තුඩි’කනන ගුමු ගුමු
න්ඹ
කඳශා ග් නභා අතු අග නභා
කොඬ
රා බුදින ගජකන් ඹතිව කඩින්
කඩ
තරා කැකුණ කකවකන ල් ඌරු කගොඩ
ඵරා වඵන් කුකුකශෝ නැඟු භඟුල්
වඬ
නිරමය නැගුණු අතු ිරහිදුණ භව
දුම්ඹ
භර’ර යේකඹන් කශ ිරසිතුරු ැය
සුම්ඹ
ඳරැර භරා භැල්කරන් එන ැන
සුම්ඹ
රකමු කභවැභ න සිරිඹකග
ැරකුම්ඹ
1)
2)
3)
4)
5)

කභභ ඳදය ඳන්තිවකඹන් ර්ණනා කයන්කන් කිනම් ්ථානඹ්  ද?
ගජකන් කකශේ කුභ්  ද?
වඵන් කුකුශන් කෑ ගැසුකේ ඇයි?
ිරසිතුරු ැයසියේ කර තිවබුකේ කභොනාද?
ඳවත වන් ඳද ර අර්ථඹ යේඹන්න
(අ) භවදුම් (ර) කයොද ඵැ ඹන
5

( රකුණු 2x 5= 10 )

