
 

 

 

 

 

 

 

ප්රශ්න සියල්ලටම සිළිතුරු සපයල්න  සෙ  සප්රශ්න සය්රලමසිමි සකුණු සණන ස80සකි  

 අංකස (I)  ියම (X) ෙෙක්සඇතිසියලලු ස අනුෙකොමපනස වටමස ෙකටිසඋත්ෙරස ස ලිල්න  සකිියලම්ස අනුෙකොමපකමසඔබසස

උත්ෙරසසෙ ොලිල්නේනස ම්ස,සඑිමසඅංකලසලිලාසඉදිරිෙල්නසඉරක්සඅඳි්න . 

01) 

I. සිංහල අක්ෂර මාලාවෙහි , 
(අ ) ප්රධාා  වට ස  ් වකට  ්  ටර්න . 
(ආ) අව ෝෂ අක්ෂර වකටක් ලියා කක්ේන . 
 

II. පහත ්ඳහ්න පකෙල අරුත් පැහැදිලි ෙ  ව ේ් ොටයය වකටක් ලිය්න . 
(අ ) සුළු 
(ආ) සුලු 
 

III. පහත ්ඳහ්න ොටයවේ  ෙන  වකටට අක්ෂර ින යා්ය ්වක  ්ය . එම ෙන  වකට තක ටළු අකුරි්න නිවක ්  ටර 
ලිය්න  . 
“අෙ  ්ථාවෙෝචිත පරිදි ිනයත් ෙහර හා ටස ෙහර ්් මිශ්රණයය ටරමි්න නි්මමාණයටර වේ  වයීමමසක නි්මමාණයටරුො 
්මත් ේනව්නය .”  
  

IV. “ බලයි ” ය  ක්රියා පකවය්න, 
(අ ) ිනධි ක්රියා පකයක්  
(ආ) ටාලා්මථවේ  අ්් භාෙය ක්රියා පකයක්  
්ට්  ටර ලිය්න  . 
 

V. පහත ්ඳහ්න (අ) හා (ආ) හි කැක්වෙ  ොටය ්වක ් ය .වො නිවක ්  ටර  ැෙත ලිය්න  . 
(අ ) ශිෂයය්න ප  ්වක ක් පා්ලස පැමිනියහ. 
(ආ) අපි ේිංගත වරෝගෙලි්න නිකහ  ් ේනව්න ටෙකාක?  
 

VI. පහත ්ඳහ්න පකෙල අ්මථය ලිය්න  . 
(අ ) චිර්නත  
(ආ) ස්නධූපමා  
 

VII. පහත කැක්වෙ   ාමපකෙල ප්රටති  හා ප්රතය වේනටර ලිය්න . 
(අ ) කරුවෙෝ  
(ආ) ෙැද්කා 
  

VIII.   පහත කැක්වෙ  රූඪි ෙලි්න පළෙ  අ්මථය ලිය්න  . 
(අ ) දිෙ වකවක් මිනිහා   
(ආ) බට තප  ් රැකීම 
 

IX. පහත ්ඳහ්න ටතතටාරට ොටය ට්මමටාරටයස හරො ලිය්න . 
(අ ) අපි ේිංගත වරෝග මැඩලීමස ව්ෞඛ්ය ුරරුු  පිිපපදිු. 
(ආ) කරුවෙෝ ආකරවය්න වකමව්පිය්න වපෝෂණයය ටළහ. 
  

X. පහත ්ඳහ්න පරමිත භාෂා , ෙයෙහාර වප ු  ෙයෙහාරවය්න ලිය්න . 

ියංහටසභාෂාවසහාසපාිමෙයල  II 10සෙරේණිල යැලස2සයි 



(අ ) වහේමලයා 
(ආ) අත්තප්පා 
 
                                        ( ලකුණු  2*10 = 20) 
 

 

02) පහත ්ඳහ්න (අ) ,(ආ),(ඉ),(ඊ) ය  ින  ්තර අතුරි්න එටක් වතෝරාවග  ෙන  250ටස  ව  අඩු ෙ ව්ේ රන යක් 
ලිය්න . ෙරහ්න තුල ඇි  අක්ෂරය ඔවේ උත්තර පත්රවේ  ලියා රන ය ලිීමම ආර් භ ටර්න .රන ය ්ඳහා වයෝගය 
මාතතටාෙක්ක වය ක්න . 

(අ) අතීතවේ  සස ශ්රී ලිංටාෙ ටතකරට්මමා්නතවය්න  ්ෙයිංවපෝකරත රායයක් ිනය . එටල පැෙි  ටාබනිට වප වහ ර භාිනතය 
වෙ ්ටස පත්ීම ර්ායනිට   වප වහ ර භාිනතයස හුරු වූවේ  ිනෙතත ආ්මථිටවය්න පසුෙය. ර්ායනිට   වප වහ ර හා 
ර්ායනිට වබවහත් ේමග  භාිනතය නි්ා ලක්ෙැසයාවේ ආහාර  රසාෙස ේ ින් එටතු ීමම නි්ා ිනිනධා වරෝගාබාධා ෙලස 
වග ු රු ීමම ිනශාල ගැසලුෙකි.ිනෂ ්හිත ආහාර පරිවභෝ ය ටර  රසෙල් අතරි්න ලිංටාෙ ප්රථම  ්ථා වේ  ඇත. එබැින්න 
ටාබනිට වප වහ ර භාිනතය වද්ශීය ආ්මථිටයස හා ්මායස බලපෑමක් ටළ හැක්වක් වටව ේ් කැයි ිනමසුමස ලක්ටළ යුතුය. 

(ආ) තාක්ෂණිට වමෙල්  භාිනතය නි්ා මිනි්ාවේ වබ වහෝ ෙැඩ ටසයුතු පහසු ටරයි.පරිගණයටය හා ිංගම ු රටථ ය මිනි්  
ජීිනතයස ෙැඩි බලපැමක් කිරීමස ්මත් ිනය. වමම වමෙල්  භාිනතවය්න ්යිබ්ම අෙටාශවේ  ්ැරි්රා ඕ ෑම ිනෂය ක්වෂේත්රයක් 
්් බ්නධාවය්න වබ වහෝ කැනු්  ්් භාරයක් ළඟා ටර ගැනීමස අෙටාශය උකා ීම ඇත.  ුත් ලාිංවක්ය තරුණය පරුරර ව 
යහපත් ප්රි ලලයස ෙඩා අයහපත් ප්රි ලලය ළඟා ටර ගැනීමස ්මත් ීම ඇි  බෙ අක ්මාවේ  උද්ගත ීම ඇි  වබ වහෝ 
ගැසලුටාරී තත්ත්ෙය්නවග්න පැහැදිලි වව්.වමම වමෙල්  කැ  හඳු ාවග  පරිහරණයය කිරීමස සුු සුම ටාලය එළඹ ඇත. 

(ඉ) ශ්රී ලිංකීය ්මාය ්ිං  ්ටති ට හර පද්ධාතී්න ්මාගත කිරීමස ිනිනධා නාරිත්රොරිත්ර ආ්රිත ිනිනධාාටාර උත්්ෙය්න පෙත්ෙයි. 
ිනවශේෂවය්න මිංගල හා අෙමිංගල උත්්ෙ වබෞද්ධා ආගමිට උත්්ෙ ඉතාමත් උත්ට්මෂෙත්ෙ ්් පත් හා ටාලය  ා  ්ි  ටරමි්න 
කැඩි තරඟටාරීත්ෙයකි්න යුතුෙ පැෙැත්ීමමස ුරරුු  ීම ඇත. එය ලාිංකිටයාවේ අ  යතාෙයකි. හරසු්න වමෙැනි ක්රියා පපාපාන්්න 
පරිේමත යටස ලක් කිරීමස 2019 ේමෂවේ  අේා  භාගවේ  සස වල ෙ ුරරා පැි රුණු වට ිනඩ් ේිංගතය ්මත් ිනය. ව අනුෙ  
වට ිනඩ් ේිංගතය ශ්රී ලිංටා ්මාවේ  ෙැසය්නවේ ජීිනත උඩියපාකුරු  ටරමි්න අරුරු පාඩමක් ුරහුණු ටවළේය. 

(ඊ) වලෝටවේ  ඕ ෑම රසට අතීත ශ්රී ිනතිි ය හා වප්රෞඪත්ත්ෙය රඳා පෙි ්නව්න ව ව රසෙල් ුරරා ිනසරී පෙි   ුරරාෙ  ්තු මනිනි . 
ශ්රී ලිංටාවව් ක ිනිනධා රාධාානිෙල ඇි  ුරරාෙ  ්තු වමරස වප්රෞඪත්ත්ෙය වල ෙස හඬ  ගා කියයි.එෙැනි ුරරාෙ  ්තු ආරක්ෂා කිරීම 
රවේ ුරරෙැසය්නවේ ප්රධාා  ෙගකීමකි. එවහත් ලිංටාවව් පෙි   වබ වහෝ ුරරාෙ  ්තු වද්ශපාල යයි්නවේ ,නිධා්න 
වහ රු්නවේ හා මිංවට ල්ලටරුේනවේ ක්රියා ටලාපය්න නි්ා අභාෙයස පත්ෙ ය  බෙ  මාධායවය්න ෝමතා වව්.ලිංටාවව් 
ුරරාෙ  ්තු රැට ගැනීව්  ටා්මයයස ්හාය වෙු. 

                                                     (ලකුණු 25 යි) 

03)   පහත කැක්වෙ  පාඨය ෙන  55- 85 අතර ෙ  ව ේ් ්ාරාිංශ වට ස ලිය්න . ඔබ වයදූ ෙන  ්ිංඛ්යාෙ ්ාරාිංශය අග 
ලිය්න . 

       මිනි්ාවේ අෙධාා ය වප වළෝ තලය ඉක්මෙමි්න අභයෙටාශය වෙතක වය ු ීම ඇි  ව්  යුගවේ  ීම ළමයාවේ බුද්ධිමය 
නි් ෙළලු නිරතුරුෙ ුරළුල් වෙමි්න පැෙි ම ටාලී  අෙශයතාෙකි.එය සු  ටළ හැකි ේනව්න ූතත  ්්නනිවව්ක  වමෙල්  
නිරතුරුෙ පරිශීල ය කිරීව්  මා්මගවයනි. එවහත් වමහිලා අමතට ව  ටළ යුතු ටරුණයක් ේනව්න ළමයා කැනුම ග්රහ ය 
කිරීම වටවරහි සය එල්ලය වය ු ටරමි්න ව පසුප් හඹා යෑව් ීම ,එය සු  ටල යුත්වත් තමා ේ  ්මාය හා අෙස පරි්රය 
තුළ පය ග්ා සපාමි්න බෙය .එව ේ් ව  වුෙවහ ත් ඔහු ුල් උු රාකැමූ ග්ක් වම්න බුද්ධිමය වලෝටය තුල අතරමිංීමවම්න 
වර වබෝ වටව කු බඳු යා්නත්රිට මිනිව්කු බෙස පත්ීමමස ඇි  ඉඩටඩ වබ වහෝය. වමහි ීම ඔහුවේ වකමව්පිය්න හා ගුරුෙරු්න 
ිනස්න ක ඉටු ටළ යුතු එක් තිමිටාෙක් ඇත.එ ් , ඔහුස බාධාාෙක් ව  ෙ  ව ේ් ඔහු පව්කි්න සස අධීක්ෂණයය ටරමි්න නිස මිං 
ඔ  ්ව ේ් ඔහු වමවහයිනමය . රු්මණය ජීිනතයටස බුද්ධිමය ෙශවය්න අත්ටර ග්න ා යග්රහණය ්මඟම ්ාරධා්මම පිිපබඳ න්මයා 
මත වග ඩ  ැගුණු ්මතුලිතභාෙයක් පෙත්ොවග  යෑමක අි ශයි්න ෙැකගත් ටරු ක් වව් . 

                                                          (ලකුණු 10 යි) 

04) පහත කැක්වෙ  වේකය කියො අ්ා ඇි  ප්රශ   ෙලස වටපා පිිපතුරු ්පය්න . 

    ක්රි.ුර. යුගෙල සසම ද්ීමභාෂට වල්ඛ්ටය්න ්ාහිතයටරණයවයහි නිරත වූ බෙස අප්රමානිට ්ාධාට හුවෙයි. ව අතර 
වකමළ,සිංහල,පාලි,්ිං  ්ටතත ෙැනි භාෂා ම ාෙ කත් පඬුේන  වබවහින්න සපා බෙ මහාෙිං්ය, ීමපෙිං්ය ෙැනි ග්ර්නථ ෙලි්නක 
් ාථ වෙයි.ත්රිපිසට පාලියස අටුො ්් පාක ය කිරීම ්ඳහා ඉ්නදියාවේන ෙැඩම ටළ බුද්ධාව ෝෂ හිමිය්නවේ මව්භාෂාෙ 
වතිපඟු බෙ මහාෙිං්ය ්ඳහ්න ටරයි.තෙක බුද්ධාව ෝෂ හිමිය්නවේ ඇෙෑවම්න අේඨටථාටරණයය ්ඳහා ඉ්නදියාවේන වමරසස 
ෙැඩම ටළ ‘ධා් මපාල’ හිමිය්නවේ මව්භාෂාෙක වකමල බෙ ඓි හාසට වත රතුරු ෙලි්න වහිපවව්.වබ වහෝ ටාලයක් 



ලාිංටාවව් ජීෙත් වෙමි්න ු්න ෙහ්නව ේ්ලා ටළ ව ේ්ෙය අප්රමාණයය.ශා්නිට ෙශවය්න වම්නම ශා් ්රීය ෙශවය්නක 
උ්නෙහ්නව ේ්ලා ටළ ටා්මයය්න අකසත් අමරණීය ය.එබැින්න ඔවු්නවේ ්මා හා ශා  ්ත්රිය ටා්මයය්න ඔ  ්ව ේ් වකමළ ෙන  
,වකමළ භාෂාගත වයු ්  සිංහලයස ඇතුළු ව  ේන ස ඇතැයි ටාස කිෙ හැකික? 

                     මීස අමතරෙ II ෙ  පරාක්රමභාහු රතුමා වබ වහෝ පඬුරු ඉ්නදියාවව් ව් ී  රතුමාස යො පිසටත්රයධාාරී ව් ී  
භික්ෂු්න ලිංටාෙස වග්නො ශා් යත් ,භාෂා ්ාහිතයයත් දියුණු ටල බෙ ඓි හාසට වත රතුරු වප්නො වකයි.එව ේ්ම එටල 
උගත් භික්ෂූ්න වම්නම ධා්මම ග්ර්නථක ,ත්මට ෙයාටරණයාීම   ග්ර්නථක ු ්මලභෙ පැෙි  බැින්න රතුමා ව සයල්ලම වමහි වග්නො 
අධායාප ය හා ්ාහිතය දියුණු ටළ බෙ ්ඳහ්න වෙයි. වමව ේ් ලක්දිෙස පැමිණි භික්ෂූ්න අතර තඹරස ධා් මකිත්ි  
 ්ථිනරයාවණයෝක ිනවශේෂ වෙි .වකමළ භාෂායයකු වල් ප්රසද්ධා උ්නෙහ්නව ේ් ිනස්න පාලි මහාෙිං්යත් (සරිවමේන රුගවේ 

පස්න පරාක්රමභාහු යුගය කක්ො) කාඨාෙිං්ය පකය ටාෙයයක් ලිය  ලක බෙ ්ඳහ්න වෙයි. 

i. ශා්නිට හා ශා් ්රීය ෙශවය්න අමරණීය ව ේ්ෙයක් ටළ භික්ෂූ්න ෙහ්නව ේ්ලා වක මටවේ  ්  ලිය්න . 
ii. II ෙ  පරාක්රමභාහු රුග වමරස අධායාප ය හා ්ාහිතය දියුණුෙස ටළ ව ේ්ෙය කුමක්ක? 

iii. බුද්ධාව ෝෂ හිමිය්නවේ මව්භාෂාෙ වූවේ  කුමක්ක? 
iv. වකමළ ෙන  ,වකමළ භාෂාගත වයු ්  සිංහල භාෂාෙස ඇතුළු වූ වහේතු වකටක් ලිය්න . 
v. පහත ්ඳහ්න ෙන ෙල වත්රුම ලිය්න  . 

1. ද්ීමභාෂට 
2. පඬුරු 

(ලකුණු 5*2= 10 යි) 

05) ්ිංනරණය සීමා පැෙි  අෙධිවේ  ීම්ම  ටාලයක් ප්රොහ  පද්ධාි ය අ්රීයෙ ි බුණි.  ැෙත පා්ල් ආර් භ කිරීමත් ්මඟ බ  ් 

ගම්න ොර ෙල ය්  අඩුෙක් වූ නි්ා පා්ල් ගුරුෙරු්නස  නියමිත වව්ලාෙස පා්ල් යාමස ්හ වම ගැසලුෙක් ීම ඇත. ඔබ ඔවේ 

පා්වල් ්මා ිනකයා ්ිංගමවේ  වල්ට්  අ්ිංට සරිේමධා  යැයි සතා  ප්රොහ  ගැසලුෙස ින්ඳුමක් ලබාවක  වල් ඉල්ලා 

ප්රවද්ශවේ  ඩිවපෝ අධිටාරීතුමා වෙතස යැීමම ්ඳහා සුු සු ලිපියක් ්ට  ් ටර්න .(ව්  ්ඳහා ෙන  100ක් පමණය ප්රමාණයෙත්ය) 

 ැතවහ ත් 

පහත ීම ඇි  වත රතුරු ඇසුරි්න ුරෙත්පතට පළ කිරීම ්ඳහා සුු සු  ිනවශේෂාිංග ලිපියක් ්ට්  ටර්න . (ව්  ්ඳහා ෙන  

100ක් පමණය ප්රමාණයෙත්ය) 

පා්ල  : ව් ඳුරුගම මිහිරිතැ්න  ිනකයාලය 
වශ්රේණිය  : 10 වශ්රේණිය 
ශිෂයයා  : ගයා්න සු්්නත 
 ෙ නිපැයුම : සූ්මය ශක්ි  තණයවට ළ ටප  ය්නත්රය  
එිප කැක්වූ දි ය : 2021.10.12 
 ්ථා ය : පා්ල් ්රීඩාිංග ය 

අනුග්රහය : ප්රාවද්ශීය ්ිංේමධා  බැිංකුෙ 
ෝමතාෙ ්ට්  ඔබ මිහිරිතැ්න  ෝමතාටරු සුධීර ්් පත් යැයි සත්න . 

 (ලකුණු 15 යි) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


