
 

 

දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව  

සිංහල අිංශය 

පාසල් නි ාඩු කාලයට ශිෂ්ය පපකාකක අත් ලල 

                      සිංහල සාහිේයය 

         11 පරේණිය - 2020 පද ලනි  ාකය 

කෑකගලය  ලජපෙයි ප් පලසතු සට 
ආදකණීය දුපේ පුපත්, 
මෙෙ පාඩෙ අධ්යයනයයන ිරීමම  ී   බ , පහත සඳහන් කරුණු පිළි ඳ බ මේ අවධ්ායයන මයනොමු කරන්ය. 

 

පිය ක 1 : 

 පපළ පපොපත් පාඩම ආක්භපේ (කහපාට පකොටුපේ) ඇති හලඳිතුවීම පාඩ් කකගතුද. 

 පාඩප් නිතමදිෂ්්ට කවි 10 ම පාඩ් කක ගතුද. 

 ඒ ඇසුරිතු පහේ සඳහතු ආකාකපේ ප්රශ්ද සකස් පකපතම. 

1. (i)  (අ)  කෑරගලයන වැජමෙයි ම  මලසින් සිට පාඩෙ උපුටා ගත් කෘතියන කුෙක් ද? 

     (ආ)  එෙ කෘතිමේ කතුවරයනා ය  කරන්ය. 

(ii)  (අ) මෙෙ කෘතියන ලියනැවුමේ කුෙය සාහිතය ුගගයනක ී  ද? 

      (ආ)එෙ ුගගමේ රජ කළ රජු ය  කරන්ය. 

(iii) (අ)  බුදුගුණ අලංකාරයන, මලෝවැඩ සඟරාව, එළු අත්තයගලු වංශයන ආී  කෘතිවල කතුවරයනා   

  ය  කරන්ය. 

      (ආ)මෙෙ පැදි මපමළේ  සඳහන් පිරිමවන් විහාරස්ථායයන කුෙක් ද? 

(iv) (අ) පාලි රසවාහිනිමයනහි වත්ථුල පබ් ත යමින් හැඳින්වූ ස්ථායයන ය  කරන්ය. 

  

        (ආ)  දුටු  සත සිතට තුටු වය මලසට    නිතිමයනනි 

    සතර'ත එකට සෙ කර ම ර ඇසක්         මෙනි 

    ....................................................................................... 
    ....................................................................................... 
   ඉහත පදයමේ ඉතිරි මදපදයන ලියනන්ය. 

 

පිය ක 2: 

 දුක පබෝධ් පද ල අරුත් මේක ේබා ගතුද. 

 එක් එක් කවිපේ සමස්ේ අදහස  චදපයතු ලිවීමට හලකි දලයි විමසා බලතුද. 

 ඒ ඇසුරිතු පහේ සඳහතු ආකාකපේ ප්රශ්ද සකස් පකපතම. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. (i)     ප ද'ද පිපි   තුමේ   යන  නිර     තුමේ යන 

   කුසුෙන් මපති   තුමේ   යන  ෙළු    තුමේ යන 

   අවට සුපිපි   සපතම   ය  බිඟු     සමේ යන            

    සිත එමවමහර  මකමේ යන  මලො   මකමේ යන 
 (අ)  තද කළු අකුරින් මුද්රිත පදවල අේථ ලියනන්ය. 
            (ආ) විහාරයන මකමේ ආශාව ඇති කරය කරුණු මදකක් දක්වන්ය. 

            (ii)    පැමසයි     නි ඳ සුවඳැල් මකත් වත්         අවට  

    ඇමසයි ළො වසුපැටියනන් හඬ           දුරට 
    දිමසයි මවමහර එහි සුර විෙයක්      මලසට  
    රමසයි අො රසෙයන ඒ පියනස             දුට 

 (අ)  මෙෙ ග  පියනමසේ ජයතාව කෘෂිකාේමික ජීවිතයනක් ගත කරය  ව ිරයනැමවය කරුණු මදකක්  

        ලියනන්ය. 
 (ආ) සෙස්ත පදයමේ අේථයන ලියනන්ය. 

පිය ක 3: 

 කචදාමය ප්රශ්ද ලට පිළිවරු සලපයීම සඳහා ඉහේ පිය ක පදක සහ ඔබපේ කචදාමය හලකියා  

පිළිබඳ අ පබෝධ්ය මලද බලපලයි. 

3. (i)  කෑරගල  ප්රමේශමේ ජයතාවමේ යනහගුණ මගය හැර පෑෙත් 

(ii) ග  පියනමසේ සුන්දරත්වයන ිරයනා පෑෙත් 

කෑරගලයන වැජමෙයි ම  මලසින් සිට පැදි  මපළ  රසවත් නිේොණයනක් වීෙට  ඉවහල් වී ඇත. එක් 

කරුණකට නිදසුන් පදකක්  ැගින් දක්වමින් විෙසන්ය. 

4. (i)   ස හැසිරවීම  ී  කවියනා පෑ කුසලතාවත් 

(ii) කවියනා මයනොදා ගත් කාමවයෝපරෙත් 

කෑරගලයන වැජමෙයි ම  මලසින් සිට පැදි මපළ විශිෂ්ට නිේොණයනක් වීෙට ඉවහල් වී ඇත. 

එක් කරුණකට සුදුසු නිදසුන් පදකක්  ැගින් දක්වමින් විෙසන්ය. 

5. අේථ රසයන මෙන් ෙ ශබ්ද රසයන ෙැයටින් මයනොදා ගැනීෙට වීදාගෙ හිමියනන් තුළ වූ කුසලතාව 

කෑරගලයන වැජමෙයි ම  මලසින් සිට පැදි මපමළන් ධ්වනිත මේ. සුදුසු නිදසුන් වදක් දක්වමින් 

විෙසන්ය.  

 

  

 

   සැකසුෙ : ඩබ්ලිේ.ටී. ඩබ්ලිේ. කරුණාරත්ය, 
       ගුරු උපමේශක, (සිංහල) 
       කලාප අධ්යාපය කාේයනාලයන, 
       ඇල්පිටියන. 

 

 



 

 

 දලතු ඔබ සාතමථක   අධ්යයදය කළා දලයි බලතුද. 

1.      (i) (අ)  හිංස සතුපේශය 
 (ආ)වීදාගම මමපරේය හිි 

  (ii) (අ) පකෝට්පට් සාහිේය ුගගය 

   (ආ)vi  ද පකාක්රමබාු  කු 

  (iii) (අ) වීදාගම මමපරේය හිි 

   (ආ)කෑකගල පේමා තී පිරිප තු විහාකය 

  (iv) (අ) කෑකගල 

   (ආ)පලහලපේ සුද පදො හළ  ලලි අවළ මළු  ේලනි 

               ිහිකේ සඳද'පලේ දුතු පක මඬල    ලනි 

2.      (i) (අ) ප ද' ද - සුළඟ අවුත් 

        සපතම ය -  විල් ල 

  (ආ)සුළග අවුත්  නිකතුේකපයතු මල් පිපුණු ගස් ල මල්පපති මලුප හි අවකවීම. 

        හාත්පසතු මල් පිපුණු විල් ල මී මලස දාදය ඇපසයි. 

    (ii) (අ) හාත්පසතු ම නිකවරු   පකත් ව ල සු ඳලල් ද් වී  තමගය පලපසයි. කුඩා  

         සු පලටවුතුපේ හඬ ඈේට ඇපසයි.  

    (ආ)හාත්පසතු ම නිකවරු   පකත් ව ල සු ඳලල් ද් වී  තමගය පලපසයි. කුඩා  

         සු පලටවුතුපේ හඬ ඈේට ඇපසයි. එහි විහාකය දි ය විමාදයක් පලසට  

              පපපදයි. එම ප්රපේශය දුටු විට අමතේ කසයක් හිේට දලපදයි.  

3.                    පමම ප්රශ්දයට පිළිවරු සලපයීප් ී  පහේ සඳහතු කරුණු පිළිබඳ     

        සලලකිලිමත්  තුද. 

         පිළිවපතම ආක්භක පේදය - (හලඳිතුවීම) 

         පම ලනි ප්රශ්දයකට පිළිවරු සලපයීප් ී  ආක්භක පේදය, ුගගය, කව කයා  

        හා අදාළ කතතිය ගලද සඳහතු කකිතු ප්රශ්දපයතු පපුටා ගත් පකොටසක් ද  

        එක් කකිතු පටතු ගතුද. 

   පදා: මකෝට්මට් සාහිතය ුගගමේ ී  වීදාගෙ මෙමරේයන ොහිමියනන් විසින් විරතත 

හංස සන්මේශමයනන් උපුටා ගත් කෑරගලයන වැජමෙයි ම  මලසින් සිට රසවත් සාහිතය 

නිේොණයනක් වීෙට කෑරගල ප්රමේශමේ ජයතාවමේ යනහගුණ මගයහැර පෑෙත්, කෑරගල ග  

පියනමසේ  සුක්දරත්වයන මගයහැර පෑෙත් ඉවහල් වී ඇති  ව අපට පසක් මේ. 

   (ඉතු පසු නිදසුතු පදකක් ඇසුරිතු පළමු කරුණ ේහවුරු කිරීම අ ශය ය.)   

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

(i) කෑරගල ප්රමේශමේ ජයතාව යනහගුණ සපිරි, ආගමික යැමියනාවිරන් ුගත්  අයන  ව 
එහි පදය තුළින් අපට ෙයාව පිළිබිඹු මේ. 
 මයොමයනක් තැය ෙ පිපි ෙල් පිරුණු  මපොකුණු යන 
 මගයනක් කය ෙ සැදැමහන් මදවය      දකුණු යන 
 සුදක් මලස තිම යි ෙළු ෙං හැර        කුණු  යන 
 සියනක් අයන මකමරති වැඳ පුද   පැදකුණු  යන 

නිවසක් පාසා ශ්රේධ්ාමවන් දන් ී මෙහි මයනමදය සියන ගණන් ජයතාව නිතර  පැමිණ වන්දයා 

ොය කරය  ව  කවියනා අපට ෙයහර මලස ිරයනා පායි.තවත් විමටක එෙ ග  පියනමසේ ඇති 
විහාරස්ථායයන සසර බියන දුරු කරය වටියා ආගමික සිේධ්ස්ථායයනක්  ව පැවසීමෙන් ද එෙ 

ප්රමේශමේ ජයතාව තුළ ඇති කක්තියන ිරයනා පායි. 
 නි ඳ පැසී පල ලෙ මදය       මිහිරෙයන 
 සුවඳ විහිද සිටි විලිකුන් කැන්             රෙයන 
 මයොෙඳ තැනින් තැය වලු  ර       වයරෙයන 
 එෙැද මවමහර දිලි දුර ලය                         සසර යන 

එවන් පසුබිමෙක මවමසය ජයයනා අනිවාේයනමයනන් ෙ යනහගුණ සපිරි ජයතාවක්  වත් 
අපට හැමේ. 

(ii) එමෙන් ෙ කෑරගල ග  පියනමසේ සුන්දරත්වයන වේණයා ිරීමෙත් මෙෙ පැදි මපළ 

රසවත් වීෙට ම මහවින් ඉවහල් වී ඇති  ව අපට පැහැදිලි යන. 
 සාර පලයන අෙ දෙ රෙ ද          වල්පිට 
 මීර ජලයන ඇළ මදොළ කඳු පිටින්               ට 
 යෑර මලොලයන වඩවය දුටු දයන්              හට 
 කෑරගලයන වැජමෙයි ම  මලසින්             සිට 

කෑරගල ප්රමේශමේ පවත්යා ස්රීකත්වයන මෙන් ෙ සුන්දරත්වයන ද මෙෙ පදයයන තුළින් ෙයා ව 

පැහැදිලි මකමේ. අෙ, දෙ, රෙ ආී  පලතුරුවලින් මහබි මෙෙ ප්රමේශමේ  කඳු මුදුන්වලින් ගලා 

 ස්යා මිහිරි වූ ජලයන ද ඒ  ව සයාථ කරයි. 
 පැමසයි නි ඳ සුවඳැල් මකත් වත්                    අවට 
 ඇමසයි ළො වසු පැටියනන් හඬ             දුරට 
 දිමසයි මවමහර එහි සුර විෙයක්        මලසට 
 රමසයි අො රස ෙ යන  ඒ පියනස               දුට 

අවට නිරතුරු ව සුවඳැල් මකත් වත්  පැසී ඇති  වසු පැටවුන්මේ හඬ ඈතට ඇමසය සුන්දර 

ග  පියනසක ස්වකාවයන කවියනා මෙහිී  වේණයා කරයි. 

(අ සතු පේදය) 
ම  අනුව අපට මපනී යනන්මන් කෑරගල මවමහර වැනුෙ පදය පන්තියන රසවත් නිේොණයනක් 

වීෙට  ලපෑ මහේතූන් අතර කෑරගල ප්රමේශමේ ජයතාවමේ යනහගුණ මගය හැර පෑෙත්, 

කෑරගල ප්රමේශමේ සුන්දරත්වයන වේණයා ිරීමෙත්  ලපා ඇති  ව අපට පැහැදිලි මේ. 

 

 

 

 



 

 

 

6.         මකෝට්මට් සාහිතය ුගගමේ වීදාගෙ මෙමරේයන හිමියනන් විසින් රතත හංස සන්මේශමේ      

      උපුටා ගත් කෑරගල මවමහර වැනුමෙන් අේථ රසයන මෙන් ෙ ශබ්ද රසයන ද ෙැයවින්      

      සංකලයයන කර කාවය නිේොණයනට කවියනා තුළ වූ කුසලතාව විශද මකමේ. 

 

     කුළින් කුළ ෙ සිහිලෙ වැමහය       කඳුරුයන 
    මදොළින් මදොළ ෙ කල් යනල් කරය      කුඹුරුයන 
    පළින් පළ ෙ තල් මපොල් මගවතු      ෙැඳුරුයන 
    තළින් තළ ෙ පුල් පිුගමුපුල      පමඬරුයන 

 

      ස්වකාමවෝක්ති වේණයයන වඩාත් ප්රියන කළ කවියනකු මලස හංස කවියනා මෙහිී  අපට පසක් මේ.        

      එමෙන් ෙ ොරා  බ  ැගින් වූ සෙ ෙත් විරිතක් කවියනා උපමයනෝ ක මකොට මගය ඇති  ැවි         

      පැහැදිලි යන. පදය මේ මුල සහ අග යනය අවසථ්ා මදකක ී  එළිසෙයන ැකක ඇති  වත් අේථ     

      රසයන මෙන් ෙ ශබ්ද රසයන ද ෙැයවින් සංකලයයන මකොට ඇති  ැේ මපමන්. 

 

 මිහෙ මුව ෙඬල මෙන් දිමලය හැෙ            විට 
 දුල  ඉසුරු පිරි සැදි ඒ මවමහර             සිට 
 ිරරෙ මපොකුරු මී රස ලැ  ම ොය       මලසට 
 යරෙ මිතුර තමග මයත සිත සතුටු        මකොට 

 

හංස කවියනා උපො  හුල ව මයනොදා ගනිමින් තෙ අදහස සහෘදයනා මවත මගය යනාෙට දැරූ 

සාේථක උත්සාහයනක් මින් ගෙයොය මේ. මිහෙ මුව ෙඩල මෙන්, මී රස ලැ  ම ොය මලස 

ආී  උපො ඊට කදිෙ නිදසුන් මේ. 

 

   මයොමයනක් තැය ෙ පිපි ෙල් පිරුණු        මපොකුණුයන 
   මගයනක් කය ෙ සැදැමහන් මදවය     දකුණුයන 
   සුදක් මලස තිම යි ෙළු ෙං හැර                   කුණුයන 
   සියනක් අයන මකමරති වැඳ පුද                   පැදකුණුයන 

 

කෑරගල ග  පියනමසේ ජයතාව තුළ වූ කක්තිවන්තකාවයන හා ග  පියනමසේ චෙත්කාර දේශයයන 

පිළි ඳ තත්තරූප ෙැවීමෙහිත් මෙෙ පදයයන සෙත් මේ.  මගයනක් කය ෙ සැදැමහන් මදවය 

දකුණු යනන්මයන් ජයතාවමේ කක්තිවන්ත  ව පසක් මේ. 

 

ම  අනුව අපට මපනී යනන්මන් අේථ රසයන මෙන් ෙ ශබ්ද රසයන ෙැයවින් මයනොදා ගනිමින් 

පදයකරණයනට කවියනා තුළ වූ කුසලතාවයි. 

  

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


