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සිංශ භාාල ශා වාහිත්යය

Ⅰ

01

සැලකියයුතුයි:
.(ⅰ) සයලු ම ප්රනවල ිළිතුරරු වපය්නවමශ්මම පත්රය වහශා ුණණු 40කි..
(ⅱ) අිං 01 ස 40 ශ්ත්ක් ප්රනවල ී  ඇි 1 , 2 , 3 , 4 යව ිළිතුරරුලලි්න නිලැරදි ශ්ශෝ ලඩාත්
ගැෂශ්පවම ම ිළිතුරර ශ්ත්ෝර්නවම
ම(ⅲ) ඔබ වැපශ්යව උත්ත්ර පත්රශ්ේ  කක් කක් ප්රනවය වහශා ී  ඇි ල අුරරි්න ඔබ ශ්ත්ෝරාගත්
උත්ත්රශ්යහි අිංය මමවැවශ්හව ලය ුරෂ (x) ුණණ ශ්යොද්නවම
ම (ⅳ) කම උත්ත්ර පත්රශ්ේ  ිළටුපව ී  ඇි අශ්වක් උපශ්දවන ද වැිල්ලශ්්න ිලයලා,වලාද ිළිතපදි්නවම
 අංක 01 සිට 03 තෙක් ප්රශ්නවලල කක් කක් ලකකයතයි  ෙ කු  අුරතන්  ුද්රිෙ තකොටතසේ
අර්ථයට ලඩකත් සමීප අර්ථය ත ව උත්ෙනය තෙෝන් ව.
(01)

යල් පැව ගිය තී්නදු තීරණ ඇත්ැම් වි යශපත් වලා ල්නව ද පුළුලව.

(1) ාය ශ්වොගැෂශ්පව
(3) වවීරණය ව
(02)

(2) ය මශ ඉක්මලා ගිය
(4) ිලසශ්වේත් ක්රියාත්ම ෂ ශ්වොශැිල

ශ්ශ්වේ ශ්ශෝ ජකං තේනක ගැනීමටවමශරු සූරශ්යෝ ය.

(1) චරිත්ය සුරැකීම
(2) විා මුදක් බා ගැනීම
(3) පාඩුලක් ශ්වොබා ගැවීම
(4)ගත් ණශ්ය්න නිදශවනවීම
(03)
තේත්තුලට රැලශ් ව දරුශ්ලෝ ලර්ත්මාවශ්ේ  විර ශ්ලි.
(1) දක්ත්ාල
(3) රපය


(2) බාහිරඅිංාරය
(4) මුද

අංක 04 සිට 06 තෙක් ඇති ප්රශ්නවලල ි සනෙැ් ලලට ලඩකත් ුදුසුද ප ය තෙෝන් ව.

(04)

උපශ්ේලරයා ................ වාහිත්යශ්ේ  ඇත්ැම් ත්ැ්න දක් ශ්ව සය ාාල ශ්යොදා

ගත්ශ්ත් ය.
(1) වම්මාව
(05)

(2) විංක්රා්නි

(3) විංවනථිි

(4) වම්භාලය

„වනටීල්න ශ්ශෝිල්න‟, ඉත්ා ඉශෂ අශ්වි ලාර්ත්ා ත්ැබ ශ්පොත් ................. ඉ්ලලීම මත්

වැලත් මුද්රණය මමිලරීම යුහුසුලු විය.
(1) රාලය්නශ්
(06)

(2) පාඨය්නශ්

(3) වශෘදය්නශ්

(4) ශ්ේය්නශ්

ාප ාර්යාය මගි්න පාව්ල ................. ිලරීම වදශා දිවය්න ශ්ල්න ශ්රිණි.

(1) අධීක්ෂණය

(2) ශ්ප්රේක්ණය

(3) පුවරීක්ණය

(4) නිරීක්ණය

1
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(07)
අාරාී  ිළිතශ්ලෂ නිලැරදි ල දැක්ශ්ලව පද ශ්ේිතය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) මාලරමණ්ඩිය,මාත්ශ්්ල,මාමඩුල,මාරවනවවම
(2) ාගම,ාිළරිගම,ාදි්ලගම,ාලියම්මශර
(3) ආරච්චිට්ටුල,ආවමඩුල,ආවවිලු්නදෑල,ආඬියාගම
(4) රාගම,රාජගිරිය,රාජාිංගවය,රාලත්ාලත්ත්
(08)
වෑම පදය ම අක්ර විවයාවය නිලැරදි ල ශ්යී  ඇි පද ශ්ේිතය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) ප්රශ්බෝනවය,අර්ා ්වලනි,විංට වය,ලශ්වෝදයාවය
(2) ශ්ජයෝතීර් විදයාල,විනලශ්ෝය,ඓථිශාස,ිළ්ලම
(3) දුර්භීක්වය,උත්ෘනඨ,දෘයානාර,ශ්පෝිතම
(4) විංශ්ෝනවය,ශෘදයාබාද,හිරමණය,විදුශ්ලපිණිය
(09)
කක් කක් ලචවශ්ේ  ශ්දශ්ලනි අුණශ්රහි දික් ඇදිළ්ල,ී ර්ට පාිළ්ල,ඉවනිළ්ල ශා ගැ
ඇිළ්ල අනුිළිතශ්ලිත්න ශ්යී  ඇි ලරණය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) අමාල,අපරුල,අමිහිරි,ෘද්නත්
(2) ැෑඋණ,අමලි,ගිලිශ්ශවලා,ආෘිය
(2) ෑදර,වමටාත්වය,සිළරිශ්ගය,වෘජුශ්ෝණ (4) ඇවෑම්,අසූල,ිරය,ලයාපාරය
(10)
“වුණණ” ය්නව,
(1) උපවර්ගයිල
(2) නිපාත්යිල
(3) ත්ේධිත්යිල
(4) විශ්ේණයිල
(11)
උක්ත් වාම පද පමණක් ශ්යී  ඇි ලරණය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) ගැශැනිය,අශ්යුණ,බුදුහු,මාර්ගශ්යෝ
(2) ගිංගාශ්ලෝ,ිළයාණ්න,රියදුරා,ඔව්හු
(3) ඕශ්ත්ොශ්මෝ,යශ්මක්,මෑණිය්න දෑ,ඇත්ැම්හු
(4)ශ්ත්රණුශ්ලෝ,රීතී්න,ඇුර්න,ගුරුලරු
(12)
වාම ප්රෘි ශා නාුර ප්රෘි නිලැරදිල ශ්යී  වැි ලරණය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) දරු,ගිරා,මිනිවන,ව
(2)ිළහි ,බ,ගල,මාළු
(3) ලිය,ම්ල,ගවන,බෑවුම්
(4)වැගිටී,ශ්මොවරු,බා,ා
(13)
පශත් පදල වාලදය ප්රාය ුණමක් ද
(1) ඓයය,ර්ත්ෘ,සූර්යයා,ප්රාවිංගි
(2)දූරවනත්,විදයමාව,ෛම්රී,යාණ
(3) රිේමයාණුකූ,ප්රත්යාර්ා,විදුත්,වනතූතී (4)අලවනශ්ාෝචිත්,ලයිංගයාර්ා ,අත්යලය,වාමර්ායය
 අංක 14 , 15ප්රශ්නවලල ෙ කු  අුරතන්  ුද්රිෙ තකොටතසේ අර්ථය වැලැන ව ල ැක්තලව ලන ය
තෙෝන් ව.
(14)
චිර්නත්ව වාහිත්යි උක්තී්  භාවිත්ය ග්නවා නත්ව වාහිත්යරුලා උත්වාශ ග්නශ්්න
චමත්ාරයක් දැවවීම යම
(1) ශ්පොත් පත්
(2) ිලයම්න
(3) මනර්ම
(4) උක්ත් පද
(15)
ජාි ආදායම කීපශ්දශ්වක් අත් ශ්බී  යව වි
රිද්රෙකල ලැඩිලව බල අමුුරශ්ල්න ිලල
යුුර ශ්වොශ්ව්ම
(1) දුේපත්ම
(2) ශ්පොශ්ශොවත්ම
(3) විරක්ෂාල
(4) නගත්ම
(16)
ඓ,ඖ අක්ර ශ්ද ,
(1) ශ්ටෝ ලයිංජව ය
(2) අ්නත්ඃවනා ය
(3) ලර්ගා්නත් අනුවාස ය (4) විංයුක්ත් වනලර ය
(17)
මුලි්න ී  ඇි ලයාරණ ප්රලර්ගය අයත් ශ්වොලව පදයක් වහිත් ලරණය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) ත්ේධිත් - දිරිමත්,ශ්ත්ොටියා, වනලර්ණමය, පුදසුව
(2) ව්නධි - බුදුුණරු,මැදැඟි්ල,ගිනියම්,ශ්ශෂශ්යෝ
(3) නිපාත් - වලී,ිළණිව,උශ්දවා,ශ්ශයි්න
(4) පර්ල ක්රියා - වැගි ,ශ්ගොවන,බා,ශ්වෝදා
2
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“ ෂා සුෂඟ වැශ්ව ෂපලු
ඇව ව ගීත්යක් ය ම
මී ශ්ේ දුල ඉව වැඟුල
ඉඳු නි්ලමිණි ශ්වේවත්ක් යම”
ඉශත් පදයශ්යහි අඩිංගු රපයක් ශා ත්ේභල ලචවයක් ශ්යදුණු ශ්ේිතය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) ඇව ,ඉඳු නි්ල මිණි
(2) ෂපලු,ශ්වේවත්
(3)මී ශ්ේ දුල,ශ්වේවත්
(4) සුෂඟ,ශ්ේ දුල
(19)
ී  ඇි ලචව ශ්ගොනු අුරශ්ර්න අශ්වයෝවය ලශ්ය්න වමීප ාර්යය්න වමඟ බැී
ශ්වොපලත්වා පද ශ්ේිතය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) ශුක් වාරිලා,ෘනණ වාරිලා,ඉරරාජ,වහරාජ
(2) රාරිංය,ශ්ර්ඵය,යිංය,භ්රවනලය
(3) මශගමශ්වේර,ගුණදාව අමරශ්වේර,රත්ව ශ්රී විශ්ේසිංශ,විම්ල දිවාවාය
(4) ශ්පෝල,පුලක්,ත්්ල,ිලුර්ල
(20)
කක් කක් පද ශ්ේිතශ්ේ  ී  ඇි පද ල වමාවාර්ා ශ්යදුම් පමණක් ඇුරෂත් පද ශ්ේිතය
ශ්ත්ෝර්නවම
(1) විදයමාව - ශ්පශ්වව , වාලදය - නිලැරදි ,මධුර - මිහිරි ,ඹශ්දව - ක්ලශ්ව
(2) අනුභූිය - අත්දැකීම , ප්රාාරය - පවුර,මිංජරිය - ශ්පොුණර , ශ්ච්ිය ටර - වෑ ශ්ගය
(3) විපර්යාව - ශ්ලවවනම්, ශ්පශ්දහි - විශ්යහි, ශ්පහ - ලත්,රියව - රත්ත් ශ්රෝදය
(4) මැදිරිය - කූඩුල,බුද දිව - බදාදා දලව, මර - සූර්යයා,පැමිණීම - වම්ප්රාේිය
(21)
මුලි්න ී  ඇි පදය වමාවාර්ායක් තවොත ව පදයක් ඇුරෂත් ලරණය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) සුදු - නශ්ව්ත්,නල,ශ්ශෂ,කෂ
(2) භික්ෂුල - යිලරයා,ශාමුදුරුශ්ලෝ,වනාවිර,විංට
(3) ශ්ද - යුග,ුණට් ම,ශ්ජෝඩුල,විද
(4) අවිංගයා - ම්ලවරා,මි්නදද,ම්පව,ම්නමා
(22)
ලැරදි අදශව ශ්දව ප්රාය ශ්ත්ෝර්නවම
(1) ේ + ඤ අුණරු ශ්ද වම්මිරණශ්ය්න වෑදුණු බැී අුණරක් ල්නශ්්න „ඥ‟ යම
(2) ඍ,ර්,න, යව මුර්නජ අුණරුල පරල ශ්යශ්ද්නශ්්න මුර්නජ „ණ‟ ාරයයිම
(3) ඌනමාක්ර ටර් වමි්න ද ශඳු්නලනු ැශ්ේම
(4) ,,ව යව ඌනම්න ේද ශ්ටෝ ගණය අයත් ශ්ව්ම
(23) A ුණශ්ණ්න
B දුිං ශ්ොෂ
C වියා
D වත්ුර ම
ඉශත් ප්රා අුරරි්න පර්ල වනලර ශ්ෝප ශා ආගම ව්නධිල අයත් පද වහිත් ිළිතුරර ශ්ත්ෝර්නවම
.
(1) A ශා C යම
(2) A ශා D යම
(3) B ශා D යම
(4) B ශා C
(24) යුගඋඩුශ්ොමා,ශ්ොමාලනිලැරදිලශ්යී ඇිලරණයශ්ත්ෝර්නවම
(1) “ෂමශ්යෝ” උඹ , ිළවනසු ද ආච්චි ශ්බරිශ්න දු්නවා යම
(2) “ෂමශ්යෝ,උඹ ිළවනසු ද” ආච්චි ශ්බරිශ්න දු්නවා යම
(3) ෂමශ්යෝ උඹ ,“ිළවනසු ද”ආච්චි ශ්බරිශ්න දු්නවා යම
(4) “ෂමශ්යෝ උඹ ිළවනසු ද ආච්චි,ශ්බරිශ්න දු්නවා යම”
(18)

(25) පශත් ී  ඇි අක්ර ගැෂපීශ්ම්න නිර්මාණය ලව ග්ර්නා ර්ත්ෘ වාමය ඇුරෂත් ලරණය
ශ්ත්ෝර්නවම
(1) සිළදා රි ව ය ශ්වේ ව
(2) ව මා ුණ ග ුර නි දා රිං මු ල ම
(3) ශ ම  ම ව ග ශ්වේ ර
(4) ද ්න ර ශ ත් ව වී ව සිං ග
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අංක 26 හක 27 ප්රශ්නව යටතත් දී ඇති ප්රසනෙකල ිරුළු ලලට ලඩකත් ගැළතපව අ හස සි ෙ ලන ය
තෙෝන් ව.

(26) ඔරුල ශ්පරශ්ෂව ශ්ො ,ශ්පරළුණු පැත්ත් ශ්ශොහයි ිලව්ල ලුම.
(1) දක් අය ශ්ොත්වත් ක ලශ් යම.
(2) ඔරුල යව වි ප්රශ්ව්ශ්ම්න ගම්න ෂ යුුර බලම.
(3) ත්ම අලයත්ා අනුල බුේධිමුර්න තීරණ ගැනීම සදු රයිම .
(4) ෂශැිල අශ්වක් ිලසලක් වැිවි ැබුණු ශ්ේ බාරගැනීම.
(27) ඕවෑම බරශ්ගොයත් ත්ශ්ගොයා ශ්ලවල ලුම.
(1) අලයත්ාල ඉක්මලා  යුුර රයිම.
(2) ත්ම ාභයිළණිව අඩුපාඩු අමත් රයිම.
(3)වමාව ශ්ව ප්රශ්යෝජවය ගැනීම ඉත්ා ලැදගත් බලම.
(4) යමක් අලය ව වි ශ්ශ්වේ ශ්ශෝ ඉටුරගැනීම
(28) අවම්භාලය ක්රියාලක් ශ්යී  ඇි ලාය ශ්ත්ෝර්නවම.
(1) නුලර දව මව බඳිමි්න ගායශ්යෝ ගී ගයිම.
(2) පුිංචි පුත්ා ලැටි ලැටි ඇවිදියිම.
(3) ිළයාශ්ණනි අප ශ්දශ්දවා ලැහ වමුගත් බල ිලය්නවම.
(4) ඔබ සටියා වම් ශ්ොත්රම් ශ්ශොහදැයි ම සුරණි
(29) A - සිංශයා ඉත්ා විනීත්යමආග්නුර වත්ාරශ්යහි ත්ත්පරයමවනලශ්ේශිය්න ශ ශ්ම්නම ම ම
ම ම ම ම රුණාශ්ල්න විශ්ේශී්න ශ ත් ව්නශ්්න ය
ම-ශ්රොබට්ශ්වොක්වන.
B -  ශ්ේ ශ්ලවවන රව මිනිශ්ශක් ශ්වශ්මයි මම!කශ්ශම ශ්ෂොත් ශ්ම් රශ්ට් නීිය
පලත්ල්නශ්්න ශ්ොශ්ශොම ද
-මිං ත්ව්නශ්වෝ.C - ත්ා දැ්න නටි පුරු මාවල ව ලෂිල්න ශ්ගොඩ වැගීම්,ශ්ත්ෝ දැ්න ඊ ලඩා ගැඹුරු මිත්ර ශ්ද්රෝහි ම
වැමැි ලශ්ෂක්හි ලැටුශ්ණ්
-මශා ිළ ජාත්ය-.
D - වාවාවින විශඟ ගණයාශ් මධුර ඣිංාර ුණශුණශාරල ගුමුගුමාරලාී ්නම
.-රාජාලලියම
ඉශත් A,B,C,D යව ශ්යදුම් අුරශ්ර්න නිලැරදි ශ්යදුම් ල්නශ්්න,
.(1) A,B ශා D යම

(2) B ශා C යම

(3) A ශා C යම

(4) B,C,D යම

අංක 30 හක 31 යටතත් දී ඇති ප්රශ්නවලල ලයකකන කනුකූල ල වැලැන ව ලකකය තෙෝන් ව.
(30) (1) අක්ා ද අම්මා ද මම ද ශ්ලෂහ ප්රදර්වය වශභාගී වශමම
(2) මශගමශ්වේර ඇි දක් ගීත් රචශ්යුණ ශ්ම්නම ප්ර චිත්ර ශි්ලිළශ්යක් ද වියමම
(3) ශ්ගොවීහු ශ්ගොවි ණය ඉ්ලි‟යි නිනාරීහු සවාසුවශමම
(4) සුිත සුෂගි්න ශ්ගල්ල ද විදුලි ණු ද ඩා ලැටුශ්ණෝ ය
(31) (1) බ්ලශ්ෝ ැටුල ගැශැණු මශපාශ්ර් ඇවිදිිම .
(2) මත්ද්රලය ජාලාරම්රුල්න වශ ලයාපාරිශ්යෝ ශ්ශොදි්න ා බී වුරටුශ්ලිම.
(3) ඇය මලක් ශ්ම්න රුණාල්නත්යම.
(4) ගුරුලරු්න ව  යුත්ත් වම්බ්නන වැත්ම
4
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.(32) A - ග්නව ලැටුප මමමමමමමමමමමමමමමමමමම ලත් ශ්වේලය ර්නවම.
B - රව අපරානල ඉර ශහ මමමමමමමමමමමමමමමමමම ම්පා ල්නශ්්න යම
.C - දියුණු ශ්ලමි්න ිබුණු ආයත්වය නිනාරී්න මමමමමමමමමමමමමමමම ඩා ලැටිණිම.
D - යශපත්ක් සදුලව මමමමමමමමමමමමමමමමමම ව ්න ෂ යුුර යම
ඉශත් ලායල හිවනත්ැ්න ිළරවීම වහශා ලඩාත් ශ්යෝගය නිපාත් පද අනුිළිතශ්ලෂ ුණමක් ද .
E ුරරු
F ත්ා
G පලා
H නිවා
.
(1) HFEG
(2) HGFE
(3) FGEH
(4) FGHE.
(33) මු්ල පදශ්ේ  පමණක් අර්ා ඇි යුග පද වහිත් ලරණය ශ්ත්ෝර්නවම.
(1) අාමා,ආත්බත්,ආ වා ,ශාලක්හූලක්.
(2) උදව්පදව්,ඉඟිබිඟි,ත්රශමරශ,ලැඩිලඩ.
(3)අවවිව,ැඩුම්බිඳුම්,ශට්ටිමුට්ටි,පවු්ලප්නව්ල
.(4) ශ්බොරුශ්ේග්ල,මෂඉව්,ගුටිබැ ,උයාිළශා
(34) „පැණි ශ්ොමඩු‟ පදය ප්නිය,.
(1) රුල්න බ්නදුජීලශ් යම
(2) වමවීමසුරවීරශ් යම.
(3) රත්ව ශ්රී විශ්ේසිංශශ් යම
(4) ඩේලිව්මවමඅශ්ේසිංශශ් යම.
(35) උපමාලක් වහිත් ලරණය ශ්ත්ෝර්නවම
.(1) රශ්වයි අමා රවමය ව ිළයව දු .
(2) විලිබර ය මශ්ග ර්නල්න මවාලිය.
(3) රිවිබිම්බා සුරු රිවි ුණ මර.
(4) සටුලා ශ්දොර ශ්දොර රඹුරරු
(36) වත්ර ශ්ේලාය්නහි ශ්ේලාභරණ ලැඩමලව ලාශව ුණඹ්ල ශ්පරශැර ආරම්භ වී පවනලව දිවශ්යහි
ශ්පරශැර .අග කක් ශ්ශ්රයිමශ්ම් ශ්පරශැර ශඳු්නල්නශ්්න,.
(1) දල්ල ශ්පරශැර
(2) ුණඹ්ල ශ්පරශැර
(3) සවු ශ්ේලා ශ්පරශැර (4) ර්නශ්දෝලි ශ්පරශැර
(37) පශත් වහශ්න විශ්ේ  ුර්නලැනි පදය ශ්ත්ෝර්නවමම
ුණඹුශ්යෝන වයුර ශ්බොත් කහි මිණි ශ්වේ
අවත්මමමම
නුබ ැ ශ්ත්ශ්හි දිස ශ්ම්න ුරරු පශ්න
ලත්
මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම
ඉස ලැනි නිම්ල මලි ගිය ම්ල සය
දිමුත්ම
(1) උදය ගරු වහම්ල ැව සරි
ගත්.
(2) පශ්න බැවි්න ිළ ත් වව ශ්ස්න ලත්.
(3) ත්ර පත්රි්න වහදර ත්ර පශර
ශ්දත්.
(4) වැදෑ වඳු වදමි්න මග නිවා ත්
(38) ප්රාශ්ේශීය භාා ලයලශාරශ්ේ  ී  ිළයාශ් ලැඩිමශ්ල වශ්ශෝදරයා ශඳු්නලව වමක් ශ්වොල්නශ්්න
ුණමක්ද .
(1) ශ්ොුණ ත්ාත්ත්ා
(2) බක්ම්මා
(3) බක්ේපච්චි
(4) මශේපා
(39) දුද ශ්වොද බිහ . බහ ශ්ත්ද හ... යව ාලයශ්ේ  ආෘිය ල්නශ්්න,.
(1) ගී ාලය ආෘිය යිම
(2) සවු පද ාලය ආෘිය යිම.
(3) නිවදැවන ාලය ආෘියයිම
(4) වැශැලි ාලය ආෘිය යිම
(40) යම් ත්ා පුලත්ක් ශ්ශෝ සදුවීමක් ඇසුශ්ර්න වා ය ශ්පෂක් නිර්මාණය ිලරීශ්ම්ී  කම ත්ා පුලශ්ත්
ශ්ශෝ සදුවීශ්මහි ඇි වෑම අලවනාාලක් ම ශ්ශෝ සේධියක් ම ශ්යොදා ගැනීම සුදුසු ශ්වොලව අත්ර උචිත්
අලවනාාමමපමණක් ශ්ත්ෝරා ගත් යුුර ය.
(1) වා ය ශ්පෂක් නිර්මාණය ිලරීශ්ම්ී  කහි අ්නත්ර්ගත්ය පමණක් ශ්යොදා ගත් යුුර යම
(2) වා ය ශ්පෂ සදුවීම් අලවනාා ගැෂශ්පව ශ්ව ශ්ත්ෝරා ගත් යුුර අත්ර වෑම අලවනාාල්න
සේධීයක් ම ශ්යොදා ගත් යුුර යැයි නියමයක් වැත්ම
(3) වා ය රචයා ත්ම සත්ැගී පරිදි ගැෂශ්පව අලවනාා ශ්යොදා ගනිමි්න වාර්ා වා ය
නිර්මාණය නිදශව ඇත්ම
(4) වා ය ශ්පෂ නිමැවුශ්ම් ී  කහි වෑම අලවනාා ශා සේධි ශ්යොදා ගැනීම අලය ශ්වොලව අත්ර
ගැෂශ්පව අලවනාා ශ්යොදා ගැනීම සුදුසු යම
(ම1 *40=40)
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