
 

මෙෙ ප්රශ්න  ත්රයට  ිමි ලකුණු ගණ  80 කි.1,2,3,4 ප්රශ්න ලල ්   5,6,7 ප්රශ්න ලින්  කකක ්  ිළිතුරු  පතයට්  . 

01.  (i) සිට  (x) තෙක් ඇති සියලුම අනුතෙොටස්වලට තෙටි උත්ෙර ලියන්න. කිසියම් අනුතෙොටසෙට ඔබ උත්ෙර 

තනොලියන්තන් නම් එහි අංෙය ලියා ඉදිරිතයන් ඉරක් අඳින්න. 

    (i). තම් සියල්ල හැරදා මම 

          ආතවමි වලටා 
          තවතසන තලසා ඔබ පිය මා 
           සමිඳුන් සමඟා 

  (අ) තමම පාඨය ඇතුළත් වන නාටයතේ  නම ුමමක්ද  

  (ආ) තමහි “ මම”යනුතවන් හැඳින්තවන්තන් ෙවුද  

   (ii) (අ) පන්සිය පනස් ජාෙෙතපොතත් දැකිය හැකි  එක් ලක්ෂණයක් ලියන්න. 

        (ආ) පන්සිය පනස් ජාෙෙ තපොෙ රචිෙ යුගතේ  සිටි රජතුමා නම් ෙරන්න. 

   (iii). “වහන්තසේ මට දැයැවි රජ තෙතනක් ඇත්ො හු තනොතවති” 

         (අ) තමම ප්රොයය ෙතළේ ෙවුුනන්ද  
         (ආ) තමම පාඨය ඇතුළත් ග්රන්ථතේ  ෙතුවරයා නම් ෙරන්න. 

   (iv)    ෙන් ෙලු තවණ නද ඇසුතමහි   තලොබිතන් 

             රන්රසු දැල් තෙොලහල  වන    බිතයතන් 
             සන් සල තනොව එහි පිළිරූ    තලසිතන් 
             ................................................................................... 
         (අ) සෙරවන පදය පාඨය සම්පූර්ණ ෙරන්න.          
         (ආ) තමම පදයතේ  සහහන් ොවයාලංොරය ුමමක්ද  

   (v). “ගතම් අනික් ගැහැනුන්ට තමන් ඈට ෙැලය මැද ෙනිව යන්ට බියක් තනො දැනිණ” 

         (අ) තමම පාඨය ඇතුළත් වන ෙෘතිතේ  නම ුමමක්ද  

         (ආ) “ඈට” යන්තනන් හැඳින්තවන්තන් ෙවුද  

   (vi).” රජගහ නුවර උපන් වැඩි නුවර තනොතේ දැයි  ලැජ්ජාතවන් වළහාත් තනොපියා ඊටත් අවුත් “ 

          (අ) තමතසේ සිතුතේ ෙවුද  

         (ආ) රජගහනුවරට පැමිණීතම් අරමුණ ුමමක්ද  

   (vii). නුදුුන වැ සිහිලැ  ‘  ලී ය   ගඟු ලැ ‘    ලීය 

            වට සැදි මල් වැ ලී ය සුදු              වැලීය 
            පිපි වෙ සිටි ම ලී ය වෙ            මලීය 
            තුටු වෙ සිති වී ලී ය පුල්            විලීය 
         (අ). තමම ෙවිය උපුටා ගත් ග්රන්ථතේ  නම ුමමක්ද  
         (ආ). එම ග්රන්ථය රනනා ෙළ ෙතුවරයාත  තවනත් ෙෘති තදෙක් නම් ෙරන්න. 

 (viii) (අ) එච්.එම්. ුමඩලිගම ෙවියාත  ොවය ග්රන්ථ තදෙක් නම් ෙරන්න. 

         (ආ). අතීෙ මුතුන් මිත්ෙන් විතේෙය දැනුවත්ෙමින් හා විතනෝදතයන් ගෙ කිරිම සහහා කී ෙවි වර්ගය ුමමක්ද  

  (ix).  ඉටු  තෙොට ෙළ යුතු   යුතුෙම් 

          ලැබුණත් තලෝතෙන්    ගැරහුම්  
          ඉවසන්නට පුළුවන්                                නම් 
           උඹයි මත  පුො       උතුම් 
          (අ). ෙවියා සහහන් ෙරන පරිදි ගුුනවරතයුම සතුවිය යුතු තහොහ ගුණාංගයක් ලියන්න. 
          (ආ) එස්. මහින්ද හිමිත  ොවය ෙෘති තදෙක් නම් ෙරන්න. 

    (x)   එල්ල තවන්ට ෙවි ෙර කීතවමි   තබොතහොම 

            තෙොල්ල ෙන්ට එති සිවුපාතවෝ   තබොතහොම 



            .................................................................................. 
             නිල්ල අඹති සත් දවසින්                බැලුවාම  
            (අ) තමම ෙවිතේ  තුන්තවනි පදය සම්පූර්ණ ෙරන්න. 

            (ආ) තමම ෙවිය අයත් වන ජන ෙවි වර්ගය නම් ෙරන්න.   (ලුමණු 2x10 =20යි)                                                                      

(02.)       පහෙ දැක්තවන ගදය හා පදය පාඨ කියවා අසා ඇති ප්රය්නවලට තෙටි උත්ෙර ලියන්න. 

        (i). ම ඟ   නි ල මි න්  සිටි නා තදොඔ නී                    ිළයටල 
 පි ය    ස ල මි න් මලතගහි තෙළැ          තරොනින’වල 

              ෙ තු    ඩ ල මි න්  බිහැ බිිනකු්  මියුුන                  පල 
 ඉ සි  ඹු ල මි න්  තයහි සැළ ! දඔ                  පඳුුනවල 
 (අ) ත්ද කළු අකුරි්  මුද්රිත් පදවල අර්ථ දක්වන්න. 
 (ආ) තමහි සහහන් මාර්ගය අලංොර වී ඇත්තත් තෙතසේද  

      (ii) “සිංහ නාද ඇසු මුල මතොල්ල්  පරිද්තදන් තෙොපත  අභීෙ යබ්දතයන්ම උන් භය ගන්වා යටමුගුු  බාලා සියලු රා මස්    

පිරූ සැළවල් බිහ තූ තූ තෙොට පියා වහා රා මස් අවුළු විසුුනවා තනො ෙෑ හැකි පරිද්තදන් තෙොට” 

 (අ) ෙද ෙළු අුමරින් මුද්රිෙ පදවල අර්ථ දක්වන්න. 

 (ආ) තමම සිදුවීම හා සම්බන්ධ අවස්ථාව තෙටිතයන් පැහැදිලි ෙරන්න. 

      (iii) “ම දුව විුමණන්නා නැෙ.රන් හැර තගන තනොතදම්. අපටත් රක්ෂාව නම් ඌ ම තව ද  තනො ලතදොත් මිතයත් නම් මිය 

ප් රතයෝජන කිම්ද  අප හා එක් වන්නා ම දුව පාවා  තදමි ‘යි.” 

 (අ) විද්දත් දියණියත  පියා සතු විශිෂ්ට ගුණාංග තදෙක් ලියන්න. 
 (ආ) සමස්ෙ පාඨතේ  තත්ුනම ලියන්න. 

      (iv)   ලර මලණ නද අසමින් සිෙ  සතෙොසිනි 

  සර හැර සිතයොතුන් පියපත්        බිදමිනි 
  පුර ඹර වසමින් සිටි රඟ ුමම්                              වැනි 
  සුර තසනඟට සුරසුන් පැන වු           වැනි 

              (අ) ත්ද කළු අකුරි්  මුද්රිත් පදවල අර්ථ දක්වන්න. 
 (ආ) ෙවිතේ  සහහන් උපමාව හා උපතම්ය තවන්ෙර දක්වන්න. 

       (v) “මහරජ  තෙොප තග රට අඟුල්මල් නම් තසොතරෙැ,  දුනණැ, තලමුඬු අත් ඇත්තත් යැ , සතුන් තෙතරහි ුමළුණු නැත්තත් 

යැ , ගම් තනොගම් තෙතළ” 

 (අ) අංඟුලිමාලත  දාමරිෙ බව කියැතවන ෙුනණු තදෙක් ලියන්න. 

 (ආ) තමම සිදුවීමට තපර සිදුවු සිදුවීම ුමමක්ද     (ලුමණු 4x5 =20යි)                    

(03)  (i) අවස්ථා හා සිද්ධි නිරූපනයක්, 

      (ii) භාෂා වයවහාරතේ  සුවිතයේි  ලක්ෂණයක් ........ “අඟුල් මල් දමනය” ෙොතේ සාර්ථෙත්වයට තහේතු වී ඇෙ.එක් 

ෙුනණෙට උදාහරණ තදෙ බැගින් දක්වමින් පැහැදිලි ෙරන්න.  
  ැත්මහෝ  

       (i)ස්වභාව තසෞන්දර්යය වර්ණනයක්, 

         (ii)තබෞද්ධ ආගමිෙ නැඹුුනවත් වර්ණනා කිරිමට හංස සංතද්ය ෙතුවරයා සමත් වී ඇත්තත් තෙතසේදැ’යි “ෙෑරගලය 

වැජතඹයි තම් තලසින් සිට” පදය පන්තිය ඇසුරින් එක් ෙුනණෙට උදාහරණ තදෙබැගින් ඉදිරිපත් ෙරමින් විමසන්න.                                                                                                                                                                                        

   

(04)   (i) අජීවි පරිසරය සජීවිෙරණයටත්, 

       (ii) විවිධ ොතවයෝපරම භාවිෙයක් නිසා ගංගාතේ සංීතෙය පදය පන්තිය අර්ථවත් වී ඇෙ. එක් ෙුනණෙට උදාහරණ තදෙ 

බැගින් ඉදිරිපත් ෙරමින් සාෙච්ඡා ෙරන්න. 
 ැත්මහෝ  

      (i).ගතම් පරිහානියක්, 

      (ii). ගම්වැසියන්ත  දිළිඳු භාවයත් මනාව නිරූපනය කිරිමට බැද්තද්ගම නවෙොෙුනවා සමත් වී ඇත්තත් තෙතසේදැයි 

නියමිෙ තෙොටස ඇසුරින් එක් ෙුනණෙට උදාහරණ තදෙ බැඟින් ඉදිරිරිපත් ෙරමින් සාෙච්ඡා ෙරන්න. (ලුමණු 15 යි)                         

(05).” ජීවිොදර්ය මඟින් සමාජය සුනරිෙවත් කිරිමට සමතෙකි ජන ෙවියා” හානා හීය පානා අඬහැතරන් දැතන් “පදය ආ්රතයන් 

නිදසුන් ුර ක් ඉදිරිපත් ෙරමින් විස්ෙර ෙරන්න. 

(06) බුද්ධිතයන් හා ස්ථාතනෝචිෙ ප්රඥාතවන් අභිතයෝගජය ගෙ හැකි බව මතහෞෂධ නරිෙතයන් නිරූපනය තේ.සුදුසු උදාහරණ 

ුර ක් ඉදිරිපත් ෙරමින් සාෙච්ඡා ෙරන්න.        (ලුමණු 10 යි) 
(07).මේපියන් හා දූ දුනවන් අෙර ඇති දැඩි බැඳිම විවරණය කිරිමට තලන අෙහැර යාම ෙතුවරයා සමත් වී ඇත්තත් තෙතසේදැයි   

උචිෙ උදාහරණ ුර ක් ඉදිරිපත් ෙරමින් විමසන්න.       (ලුමණු 10යි)                                    

(ලුමණු4x5=20යි)        


