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සැලකිය යුතුයි. 

උඳදදව් දී ඇති ඳරිදි ප්ර්න  හකට ඳමණක් උත්තර වඳයන්න. 

1,2,3,4 ප්ර්නලටත් 5,6,7 ප්ර්නලලින් එකකටත් උත්තර වඳයන්න. 

දමම ප්ර්න ඳ්රයට ිශ්ිතත කුු  ගණන 80කි. 

01) (i)  ට (x)  දතක් ඇති සියලු   ප්ර්නලට දකටි උත්තර ලියන්න. කි යම් අනුදකොටවකට ඔබ 

උත්තර නනොලියන්නන් නම් එහි අංකය ලිය  ඉදිරිනයන් ඉ ක් අඳින්න.  

            (i) “ මිිශව්සු  ර දගදර උන්න  ටිදය ශැටිදය මුල්කට ගි න් ලැදටනල .මැදරනල ” 

                            (අ)  දමම ප්රක ය කරනු ැබුදේ කවුරුන් වි න් ද? 

                         (ආ)  දමම ප්රක ය ඇතුෂත් ඳ ඩම උපුට  ගත් මුල් කෘතිය ලියූ දල්ඛකය දේ නම     

      ලියන්න. 

 

             (ii)          “අඳටත් රක් ල නම් ඌ  ම දල   ද”? 

                           (අ)  දම  “ඌ” යනුදලන් කියදලන අයදේ නම ලියන්න. 

                           (ආ)   දමදවේ කීමට දශේතුල කුමක් ද?     

 

(iii)         (අ)    මශ ච ර්ය එදිරිවීර වරත්චන්ද්රයන් වි න් ිශර්ම ණය කරන ද  නලකත ලක් නම්  

                         කරන්න.  

              (ආ)   ඔහු ලඩ ත් ගුරුදකොට ගන්දත් කුමන න ට  වම්ප්රද යක් ද? 

 

(iv)          “ රන්තරු පිරිලර  ගත් ව මඬ යට ”  

 (අ)    දමම ඳද  ඳ දය අයත් ඳද  ඳන්තිදය  කතුලරය  වශන් කරන්න. 

 (ආ)   ඔහු, “  ශ දලී “ යන  ඳට බැඳි න මදයන් ශැඳින්වදේ ඇයි? 

 

            (v) “බැලුල මැනල දේලයන් ලශන්ව, දමබඳු ඇඹු මක් ශ  දම් ව  දිග ඇඹු දණ්ඩක්   

                            දුටු විරු  දෑ     නැතැ”යි  කී ය. 

                           (අ)     “ දේලයන් ලශන්ව ”යනුදලන් ආමන්්රණය දකරුු  අයදේ නම වශන්  

                                         කරන්න. 

                           (ආ)        දමදවේ ප්රක  කරනු ැබුදේ කවුරුන් වි න් ද? 

 

            (vi)          (අ)       ගුත්ති ක ල ය ලියැවුු   යුගය නම් කරන්න. 

                           (ආ)     දමම කෘතිය රචන  කිරීමට ආර ධන  කෂ අයදේ නම ලියන්න. 



             

            (vii)        “ ලශන්දවේ මට දැශැවි රජ දකදනක් ඇත්ත හු දනොදලති “ 

                           (අ)       දමදවේ ප්රක  කරන ේදේ කවුරුන් වි න් ද? 

                           (ආ)    දමම ප්රක ය කරන ේදේ කිනම් ව්ථ නයක දී ද? 

 

            (viii)         (අ)  ‟ මුිශ  රිඳ   ඹිමින්දන් ” යන ඳද  ඳන්තිය උපුට  ගත් ්රන්ථය වශන් කරන්න.   

                           (ආ)     දම  කතුලරය  වි න් රචන  කරන ද ෂම  ිශර්ම ණයක් නම් කරන්න. 

 

(ix)          (අ)   ක දේ බි  ව ජනකවි කිනම් යුගයක  ට ආරම්  වී ඇතැයි වැදක් ද?  

              (ආ)    ශ න  හීය ඳ න  අඬශැදරන්  දැදන් ” යන ඳැදි දඳදෂ   අරමුණ කුමක් ද? 

 

(x)          (අ)   ‟ධම්මඳදට්ඨකථ ල ”ඇසුදරන් ලියවුු  කෘතිදය  නම ලියන්න.  

                          (ආ)    ‟අම  ලතුර ” කතුලරය  ලියූ දලනත් කෘතියක් නම් කරන්න.  

 

                      (කුු  02 x  10=  20 ) 

02) ඳශත දැක්දලන ගද  ශ  ඳද  ඳ ඨ කියල  අව  ඇති ප්ර්නලට දකටි උත්තර ලියන්න. 

              (i) ඈ දකෝරදල් මශත්තය දගන් ත ලක ලික ල ඉල්  ගත් කරත්තයක තම  වතු බඩු මුට්ටු ටිකත්  

                   ඳටල  දගන ෂම  ෂඳටිනුත් කැටුල දකොටදගොඩ බ  පිටත් වල  ය. 

 

              (අ)  දමම ල ක ය රවලත් කිරීමට දයොද  ගත්     උඳක්රමය කුමක් ද? 

             (ආ)    දම  වශන් තැනැත්තිය දමදවේ ගම අතශැර ය මට බ ඳෑ දශේතු දදකක් දක්ලන්න. 

 

             (ii)   ඳශත කවිදය  ඉතිරි කවි ඳ ද දදක වම්පූර්ණ කරන්න. 

                      ඳන් ළු වීණ  නද ඳසු               බැව්ව 

                       මන් පිනලන දලණ නදදයන්  දතොව්ව 

                        (අ)   

                        (ආ)     

             (iii)  තල ද උගිශතත් ිශරලද  ිලල්ඳයක් මුත් ව ලද  ිලල්ඳදයන් නෙහනලෞකික  ප්රදයෝජනයක්  

                     මුත්    නලෞකික ප්රදයෝජන නැති ිශය ල ශවලන්නට උේගදවේන නම්  ටු පුත්හුදේ ලත  

                     කියමු. 

                     (අ)  අ කිත ඳදල අදශව ලියන්න 

                     (ආ)    දමම ඳ ඨදයන් බ  දදන උඳදේය කුමක් ද? 

 

           (iv)  රජ එකල්  ” කිදමක් දල ? “යි පුළුවුත්නෙන් “දවොදරක් දේ”යි කී   යැ. “එක දවොදරක් දලයි  

                   දශො? දබොදශෝ දවොරුන් දගනැ රට   හ නට  ිශ  දවොදරක්  දලයි දශො? ”යි කී  යැ. 

 

                     (අ)  දමම ව ල දය ඇති වදේ කවුරුන් අතර ද? 

                    (ආ)   අ කිත ඳදල දත්රුම් ලියන්න. 

 

 

 

                           



             (v)       තුමු ගතින්               ද  

                         බ හු දබදන්            ද  

                         දලමි දවේ තිද න්        ද  

                         කුරිරු ගිජින්               ද   

                         කුඹුත  න්               ද   

                         මි දවේ දකවරින්       ද  

                         ම  පිය මිගි  කරන  විකුමන් 

                          ඇයි මට බැරි ලන්දන් 

 

                          (අ)  දමම ගීත ඛණ්ඩදයන් මතුලන   ශබ හුදේ චරිත ක්ණය කුමක් ද? 

 (ආ)   දම  දැක්දලන උඳම  දදක උපුට  ලියන්න. 

                                                                                                                          (කුු  04 x  05 =  20) 

(03) අ ගුලිම  දමනය රවලත් කිරීදම          

                              (i ) දකටි ලැකි උඳයුක්ත දකොට ගැනීමත් 

                              (ii) වජීවි ව ල ද   විත කිරීමත් 

                                      යන     ප්රදයෝග  දකදතක් දුරට ගැෂදේ දැ’යි  එක් කරුණකට උද ශරණ නෙක  

                                  බැගින්  දගන විමසීමක් කරන්න. 

                           (කුු  15) 

                  නැතදශොත්  

                                   ගුත්ති ක ල දය  එන ගුත්ති ඳඬිතුම දේ වීණ  ල දනදේ දී  

(i) දදේලියන්දේ  ර ගන වි වයත් 

(ii) මිිශසුන්දේ දලනව් ව චර්ය  රට ලත් 

ප්රබ අලව්ථ  ිශරඳණයකට ද යක වී ඇති අයුරු එක් කරුණකට ිශදසුන් නෙක 

බැගින් දක්ලමින් ඳැශැදිලි කරන්න. 

                                           (කුු  15) 

04) උේගදවේන ලව්තුදල  එන  

(i) උේගදවේන  ටු පු්රය ත් 

(ii) විේදත් දියණියත්  

 ඹවුන්දේ ම ක්රිය  ක ඳ දශේතු දකොට දගන  අමි රි යුග දිවියකට මව ඳ ද   

                                        ගත්ශ. එක් කරුණකට  උද ශරණ නෙක බැගින් දගන දමම කියමන වන ථ   

                                        කරන්න. 

                             (කුු  15) 

                                                                               නැතදශොත් 

                                             යටත් විජිත යුගයක දී    කිකයන්දේ  

(i) දේ භිම නය ලඩල ලීමත්  

(ii) චරිත ව ලර්ධනය ඇති කරලීමත් 

‟මුිශ  රිඳ   ඹිමින්දන් ” යන ඳද  ඳන්තිදයන් ිශරඳණය දකදරන 

අයුරු එක් කරුණකට උද ශරණ නෙක බැගින් දගන විමවන්න. 

                   (කුු  15) 

 



 

 

05) “ිශදශව් අදශව් දරන තරුණයකුදේ ව්ල  ලය   ශබ හු චරිතදයන් විද ම න දලයි.” 

“දන අතශැර ය ම” ඳ ඩදමන් උද ශරණ තුනක් දගන ඳැශැදිලි කරන්න. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                         (කුු  10) 

06) විවිධ ක  දල ෝඳක්රම   විත කරමින් ඳ ඨක මනව රවලත් ශැඟුමින් පුරල ලීමට “ග ග දේ 

ව ගීතය” ඳද  ඳන්තිදය  රචකය  වමත් ව ආක රය උද ශරණ තුනක් මඟින් විව්තර 

කරන්න. 

            (කුු  10) 

07) බැේදේගම රවලත් ිශර්ම ණයක් වීමට එ  දයොද  ගත්   ල පූර්ණ ගැමි ජනලශර දශේතු ව 

ආක රය උද ශරණ තුනක් මඟින් ඳැශැදිලි කරන්න. 

              (කුු  10) 


