
 
 

 

 

 

 

 

මෙෙ ප්රශ්න  ත්රය  ඳහා  ිමි  කුණු  ණන  0කි.   

1,2,3,4 ප්රශ්න  ලකත් 5,6,7 ප්රශ්න  ලින්  කකකත් ිළිතුරු  ඳතය ්    

(I) සිත (X) මෙක් ඇති සිය ලුෙ අනු මකොතඳන ලකත මකටි උ්ෙර ිනය ්    ි.සිය ම් අනු මකොතඳකත ඔබ උ්ෙර 

ම ොිනය ් ම්   ම්, කිම අංකය  ිනය   ඉදිරිමය ්  ඉරක් අඳි්    
 
 

         (අ) වමහි ෙඳහන්ෙන ව ෝෙතුන්වේ අදහෙ කුමක්ද? 

         (ආ) ඒ ෙඳහා ව ෝෙතුන්ට උදේ කිරීමට පැමිණිවේ කවුද? 

II. (අ) ‘ ැද්වදගම’ නම් අනුෙර්තන නෙකතාවේ රඡකයා නම් කරන්න. 

(ආ) ‘විවේජ් ඉන් ද ජංගේ’ නම් කතාෙ ලියවුණු ෙර්ෂය කුමක්ද? 

III. ‘ෙ ඳිනි, චූෙනි බ්රහමමදත්ත රජ්ුරුවවෙෝ උයන ෙරහො කක් සියයක් රජ දුවෙන් ිරිවෙරා සුරා පානය අනුභෙ කරනු 

කැමැත්වතෝය.’ 

(අ) වමම ප්රකායය කවුුවන් විසින් ප්රකාය කරන ෙද්දක්ද? 

(ආ) වමහි ෙඳහන් උත්ෙෙය ෙංවිධානය කරන්වන් කුමක් ෙඳහාද? 

IV. (අ) ගුත්තිෙ කාෙය රනනා කිරීමට ආරාධනා කව   කවුද? 

(ආ) ෙෑත්තෑවේ හිමියන් ගුත්තිෙ කාෙය ෙඳහා ගුත්තිෙ ජාතකය ූලෝර කර ගැීමට වහ තුෙ කුමක්ද? 

V. නහින වදහින කාවෙට ිරන් වකුවම  යුත 

 හින කෙට කූිවන් විේෙලින්              කත 

 හින දිවයන් වදෝතක් මුත් ගවතොත්  ඇත 

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

(අ) වමම කවිවේ හතර ෙන පදය ෙම්පූර්ණ කරන්න. 

(ආ) අධික ප්රීතිය විනායය කැඳවෙන  ෙ කියවෙන පදය පාදය උපුටා ලියන්න. 

VI. ‘ආ, කෙදාෙත් ඕවකන් ිරට වෙො කන්ඩ ඉඩ හම්  වෙන්වන නෑ මිනිවහකුට’ 

        (අ) වමම ප්රකායය කව   කවුද? 

        (ආ) වමහි ෙඳහන් ‘ඕවකන්’යන්වනන් අදහෙම ෙන්වන් කුමක්ද? 

VII. (අ) පන්සිය පනෙම ජාතක වපොතට ූලෝර ූ  ්රන්යය කුමක්ද? 

        (ආ) පන්සිය පනෙම ජාතක වපොත ලියවුණු සියෙෙ කුමක්ද? 

VIII. (අ) පැරණි ජනයා විවේකය දැනුෙත්කමින් හා විවනෝදවයන් ගත කිරීමට කී කවි වමොනොද? 

(ආ) සිංහෙ ජන කවිවේ දැකිය හැකි විවය ෂ ෙක්ෂණයක් ලියන්න. 

IX. ගුත්තිෙ මහ  සිපී 

ෙක්වදේ  සින් ෙැතපී 

මින් දිනමැයි දැපී 

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

       (අ) වමම කවිවේ හතරෙන පදය ෙම්පූර්ණ කරන්න. 

 (ආ) ‘සිපී’ යන්වනහි වත්ුවම ලියන්න. 

  X.   (අ) සිංහෙ ජාතක කතාවේ ආකෘතික අංග තුන නම් කරන්න. 

         (ආ) පන්සිය පනෙම ජාතක වපොත රනනා කිරීම ෙඳහා අනු්රහය දැක්ූ වේ කවුුවන්ද? 

           (ෙකුණු 2 X 10 = 20යි) 

 

සිංාක භ ෂ ල ා  ඳ ිමෙයය   III 10 මරේණිය  තැය   2 

(01) I. සිදු වේ මැයි  වෙවෙෙ        
මහ ව ෝ ෙතුන්   අදහෙ            
ඉන් සුර පුවරන්   ැෙ         
අවුත් ව ෝෙත්හු දිනෙන වෙෙ 



(02) පහත දැක්වෙන ගදය හා පදය පා  කියො අො ඇති ප්රයමන ෙෙට වකි  උත්තර ලියන්න. 

I. වෙවෙසින් යන නද දිගත   පුරායා 

අෙමින් තුුව හිෙ රදන  ගිරායා 

උමුවෙන් ගත් මී අඹ   මයුරායා 

දැමුවෙන් වෙණ නදම ය   මියුරායා 

(අ) තද කළු අකුිවන් මුද්රිත පදෙෙ අර්ය ලියන්න. 

(ආ) ෙමෙමය කවිවේ වත්ුවම ලියන්න. 

II. “ඉතා ම බඩ ඳ  ෙැි ය කැමැත්වතහි වී නම් තිලින් වපොදියක් වකොට  ැඳ වගන වගොෙම තැාැර ිළය   ිරෙ වගන කා වනො 

මිය” කීහ. 

    (අ) තද කළු අකුිවන් මුද්රිත පද ෙෙ අර්ය ලියන්න. 

           (ආ) වමම සිදු වීම හා ෙම් න්ධ අෙෙමයාෙ පැහැදිලි කරන්න. 

III. රන් විමවන් සිි  මුත් දුක නැති  වෙද්ද 

පැණි මීවේ කෑ මුත්  ඩ ගිනි   නැද්ද 

මිණි  රණින් ෙෑදු මුත් ගත   වනොදිරද්ද 

පැණි ෙරකා ගෙටත් වහණ    වනොෙදිද්ද 

(අ) තද කළු අකුිවන් මුද්රිත පදෙෙ අර්ය ලියන්න. 

(ආ) වදෙැනි හා තුන්වෙනි කවි පදෙෙ වත්ුවම ලියන්න. 

IV. “තමාට වකොටවගොඩ නෑදෑයන්වගන් ඉඩම් කැ ැේෙක් ෙ ා ගත හැකි  ෙත් කහි දී දූ දුවෙන්ට ිමර ිමදක්  ගැීම ෙඩා 

වහොඳින් කර ගත හැකි  ෙත් ඈ දැන සිි යාය. ආරච්චි මායියා හැමදාමත් කීවේ වම් ගම කිසි කෙක නිසි වකවනකුට 

ලණුරලක් වනොෙන ොප ෙත් ගමක්  ෙය. ” 

    (අ) තද කළු අකුිවන් මුද්රිත පදෙෙ අර්ය ලියන්න. 

           (ආ) වමම තැනැත්තිය වකොටවගොඩ යාමට තීරණය ක  වහ තු වදකක් ලියන්න. 

V. “වම් රජ්ුරුවවෙෝ ඉතා මරණ භයින් භයපත් ෙැ ගියාහ. වරෝගවයන් වපව න කකක් හට අෙෙමයා ිරළියමක් දන්නා  

වෙදකු ිරලිෙරණ ෙන්නා වෙ  ද ො දුකින් වපව න කවකකුට වභෝජනය මුත් අවනකක් ිරලිෙරණ වනොෙන්නා වෙ ද ” 

     (අ) වමම සිදුවීම කෙර අෙෙමයාෙක් හා ෙම් න්ධ වේද? 

           (ආ) වමහි ෙඳහන් උපමාෙක් හා උපවම්යක් ෙඳහන් කරන්න.   (ෙකුණු 4 X 5 = 20යි) 

(03)  

I. පති භක්තියක්  

II. ධධර්ය ෙම්පන්නභාෙයක් නිො ........... ‘පුංචි මැණිකා’ පා ක මනවෙහි රැදී පෙතින නිවතයකි.  ැද්වදගම නෙකතාෙ 

ඇසුිවන් කක් කුවණකට උදාහරණ වදක  ැගින් ඉදිිවපත් කරමින් විමෙන්න. 

 ැෙමාෝ 

I. කාෙයාෙංකාර භාවිතයත්  

II. උපවද්යාත්මක අදහෙම ඉදිිවපත් කිරීමත් නිො ......‘හානා හීය පානා අඬහැවරන් දැවන්’ පදය පන්තිය ොර්යක වී ඇත. 

කක් කුවණකට උදාහරණ වදක  ැගින් ඉදිිවපත් කරමින් පැහැදිලි කරන්න.    (ෙකුණු 15යි)  

 (04) ගුත්තිෙ පඬිතුමාවේ වීණා නාදවේ මිහිිවයාෙ ... 

I. විවිධ විිවත් භාවිතයත්  

II. ෙරෙ භාෂා ෙයෙහාරයත් නිො ෙඩාත් තී්ර වී ඇත. කක් කුවණකට උදාහරණ වදක  ැගින් ඉදිිවපත් කරමින් පැහැදිලි 

කරන්න. 

 ැෙමාෝ 

I. ප්රඥා මහිමයත් 

II. දැඩි මසුුවකමත් .... උම්මේග ජාතක කතාවේ නිවත තුළින් නිරූපණය වේ. ෙතර කන් මන්ත්රණය පාඩම ඇසුිවන් කක් 

වකොටෙකට උදාහරණ වදක  ැගින් ඉදිිවපත් කරමින් විමෙන්න.   (ෙකුණු 15යි) 

(05) සුනිවතෙත් ජීවිතයකට ආදර්ය ෙ ා දීම ජන කවියාවේ අරමුණයි. හානා හීය පානා අඬහැවරන් දැවන් පදය පන්තිය 

ඇසුිවන්  උදාහරණ තුනක් ඉදිිවපත් කරමින් පැහැදිලි කරන්න.    (ෙකුණු 10යි)  

(06) ව ෝධි ෙත්ත්ෙ නිවතවේ බුද්ධි මහිමය ප්රකාය කිරීම ජාතක කතාකුවොවේ ප්රධාන අරමුණ වී ඇත. ෙතර කන් මන්ත්රණය 

පාඩම ඇසුවරන් උදාහරණ තුනක් ඉදිිවපත් කරමින් පැහැදිලි කරන්න.   (ෙකුණු 10යි)   

(07) වීණා ොදවේ මිහිර ෙර්ණනා කිරීමට අපූර්ෙ ූ  ෙංසිද්ධින් චිත්තරූප මෙමින් ඉදිිවපත් කිරීමට  ීගුත්තිෙ කවියා ෙමත් වී 

ඇති ආකාරය උචිත නිදසුන් තුනක් ඉදිිවපත් කරමින් පැහැදිලි කරන්න.   (ෙකුණු 10යි) 

             

            


