
 

 

 

 

 

 

 

 වැකිය යුතුයි. 

 උපදෙව් දී ඇති පරිදි ප්ර්  පශට  පමක්  ිළිතතුු  වපය්න . 

 1,2,3,4 ප්ර් ල ් 5,6,7 ප්ර් ලින්න කටට ් ිළිතතුු  වපය්න . 

 දමම ප්ර්  ප්රය  ියයිත  කුු  ණක  8  කි.                                    

 

01. (I) සි   ( x) ද ්  ඇති සියලු ම ප්ර් ල අනුදටො ව්ල  දටටි උ් ර ිනය්න .කිසියම්  

අනුදටො වට  ඔබ උ් ර ද ොිනය්නද්න  ම් ,කහි අංටය ිනයා ඉදිරිදය්න ඉර්  අඳි්න . 

(i) සිංශ ලර්ක මාාදේ ඇතුෂ්  වංයු්   ව්ලර  දෙට ිනයා ේ ල්න . 

(අ)                                                   (ආ)    

      (ii)     පශ  වඳශ්න පෙ විව්නධි දටො  ිනය්න .  

                   (අ)   සිවුරඟ                                       (ආ)  ප්නෙශව්  

       (iii)   පශ  වඳශ්න ලාටයදේ  ලන  දෙටට අ් ර වි යාවය වදෙොව් ය. කම ලන  දෙට පමක්    

                ියදෙොව් ටර  ිනය්න . 

“  ය්ිකට බදය්න ක්රියා ටර  ප්රථමම ව්මමැීන ය  උ් ර ද්රලදේ  හිම  ට්ටුල යටි්න දණොව්   

   අද ්  පසි්න මතු වීම  ශැකි විය.” 

 

      (iv)   පශ  පෙල  විු ද්ධාර්ථමල් පෙය බැගි්න ිනය්න . 

  (අ)  කුලී                                                  (ආ)  විර 

       (v)    පශ  ෙැ් දල  පෙල අර්ථමය පශේන .  

   (අ) ිළරි කුඹු                                                  (ආ)   දමරමා 

       (vi)   පශ  ෙැ් දල  ලාටය වදෙොව් ය.ඒලා ියදෙොව් ටර  ැල  ිනය්න . 

   (අ)  මම දශෝ ෂමයා ලැඩ ටරිත. 

  (ආ)   අිළ සුලදවේ දලදවති’යි දවොයුරිය ිනයා යැවුලා ය. 

 

       (vii)   පශ  වඳශ්න ලාටය ණ්ඩඩල  ෙ ටු  අකුරි්න ුද්රි  පෙ අය් ල  ක්රියා ලර්ණය  ම් ටර්න . 

                    (අ)  මණ වකුු  ියලැරදි ල බලත ොත් ණම  වාර්ථමට ල්නද්න ය. 

   (ආ)  සැරද සුටෂ’කුු  -ිතයුු  ද පද්න  රඳ ා 
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  (viii)   දමහි (අ) වශ (ආ) ය ද් ෙැ් දල  අෙශව්ල  ණැෂදප   ිය පෙය බැගි්න ිනය්න . 

                    (අ)   ටෂ ලරෙ ණැ  ට ණාටු වීම 

                    (ආ)    යම් දටද කු දලනුල  දපනී සිටි්න ා    

 

    (ix)      පශ  වඳශ්න ලාටය දෙට ටර්   ටාරටය  ශරලා  ිනය්න . 

   (අ)     ධර්මදවේ  හිිතය්න විසි්න වද්ධර්මර් ාලිනය ිනයැවිණි. 

   (ආ)     දෙමාිළය්න විසි්න අිළ රැකුදකුද. 

 

    (x)      පශ  ෙැ් දල  (අ) වශ   (ආ) දයදුම්ල  පෂුද ලැිය ලන ය වමණ දෙදලිය ලන දේ    

              ද ොණැෂපීම්   ඇ .ණැෂදප  දවේ පෂුදදලිය ලන ය දශෝ දෙදලිය ලන ය දශෝ වටව් ටර   

               ිනය්න . 

                 (අ) බ්රාශ්මක ණම         (ආ) දෙටු පු්රයා 

                                                                                                                   ( කුු  2x10=20 ) 

 2. පශ  ෙැ් දල   (අ) , (ආ) ,(ඉ) ,(ඊ) , ය  විව් ර අතුදර්න කට්  ද ෝරා දණ  ලන  25  ට   
  ද ො අඩු ල  දවේ  රන ය්  ිනය්න . ලරශ්න තුෂ ඇති අ් රය ඔද්ම උ් ර ප්රදේ  ිනයා  
            රන ය ිනවීම  ආරම්භ ටර්න . රන ය වඳශා දයෝණය මා  ටාල්  ෙ දයොේන . 
 

 අ්න ර්ණ  විය යුතු ටු ු  
 දේෙ වංණයාල 
 ටු ු  දපෂ ණැව්වීදම් දී  අනුණම ය ටෂ ශැකි ක්රියා ිළිතදලෂ 
 දයොෙ  මා  ටාල ; ආදිය ිළිතබඳල මණ දප්නවීම්  අොෂ විව් රය ඇසුදර්න බා ණ්න . 

 
 

(අ) පරිවරය වමණ ක් ල බැඳී ජීල් ව අදේ අතී  ුදතු්නිත් ්නදේ ජීල  පැලැ්ම දම්න ම ණති 
 පැලතුම්  ශා ජීවි  අදේ් ාල්න වර විය. සිද හි උපදි  ටාලයදේ  ශැඟුම් වර සුණම පෙ  
            ශ ර්  බල  දපරළී, ට  ලශරි්න පාරම්පරිටල  පැලැ  ඒම ජ ටවිදේ  ප්රධා   ් කයකි.  
            ටලර අරුදක්  පාෙට ල ජ ටවිය බිහි වුල ෙ  කහි ව්නියදේෙ  ් කය ටැපී දපද යි. 

 
(ආ) ව්නියදේෙ   ා් කය දියුු  වීම දෝටය කුඩා ටර ිතියව් ලර්ණයා අ ර,අද යො ය බැඳියාල 

ෂං කිීනම  දශේතු වී ඇ . පුල්ප  .ගුල්න විදුිනය, රූපලාහිියය .අ්න ර්ජාය ශා ජංණම දරටථම ය 
ප්රධා  ලදය්න ව්නියදේෙ  මාධය දව ශැඳි්නදල   අ ර,  දම්ලා අධයාප ය දටදර් බපා  
ආටාර විනාරල් ල විමසීම  ්  විය යු් කි. දෙපැ්  ටැදප  ආයුධයකි්න ලැඩ කිීනම 
පරිව්වදම්න ටෂ යු් ්  දමිය. 

 
(ඉ) ෙැනුදම්න ,ශැකියාදල්න  ,ටායිට ් තිදය්න , මා සිට ් තිදය්න  ිළරිපු්න ිළරිව  ු ක දශල් 

දයෞල  ලෙිය්න අු ් දේ. ෂමා විදේ  ටඩඉම් සීමාල පසු දටො  කෂදඹ   ාු කයය ුදහුක දෙ  
ටායිට,මා සිට,වංව්ට තිට , ආර්ථීට ශා වාමාජිට ණැ ලු දෙව ෙයාර්ද්ර ඇවකි්න බැලීම  ර ට 
ලැඩිහිටි පරම්පරාල  අලදබෝධය්  තිබිය යුතු ය. කවි  ඔවු්න  ලඩා යශප් දශ ්  උො ලනු ඇ . 

 
(ඊ) වමබර දපෞු ය්  ඇති ටර ණැනීම  ක්රීඩාල මන්්න  ඉටු දටර  දමදශලර අපමක ය. කමන්්න 

ාීනරිට,මා සිට ශා වමාජීය ලර්ධ දය්න යු් ජ ටාය්  බිහි ටරයි.දොල පුරා විවිධාටාර ක්රීඩා  
 උ්වල  පැලැ්දල  අ ර, අප රදට් ක්රීඩටදයෝ ෙ  ජයග්රශක රැව්   බා සිටිති.දම් ිළිතබඳ 

වැමදේ අලධා ය දයොුද කිීනම සිදු විය යු් කි. 
 
          (කුු   25) 
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 3. පශ  ෙැ් දල  දේෙය ලන  5  – 55 අ ර ල  දවේ වාරාං දටො  ිනය්න . ඔබ දයද නල     
            වංණයාල වාරාංය අණ ිනය්න . 
 
 දෝටදේ  බිහි ව වෑම සුභණ ණණි ඥය්න  ,විෙයාඥය්න  දම්න ම ෙර් ලාදී්න   ෙ භාාල  රම් 

ප්රදයෝජ  වල්   ල්  ැ . මාදේ සිතිවිින පැලැ්ම ඇති වීම   ,අල දබෝධය බා ණැනීම , මා 

අලදබෝධ ටරණ් දද්  ප්රටා කිීනම  ප්රධා  ම මාධය ල්නද්න භාාල යි . අයි්නව් යි්න  මාදේ 

ෙැනීම දවොයා ණ්ද් භාාල මන්ිය. කම ෙැනුම පැතිරවීම  දයොො ණ්ද් ෙ භාාල යි. යම් 

කිසිදලකු භාාලට  විශි්  ේ  ාල්   ේ ලද ෝ කය බුද්ධිම් භාලදේ  කුක්  ශැටිය  

මද ෝවිෙයාඥදයෝ ිළිතණියති. බුද්ධිම් භාලය මැනීම  දයොො ණ්න ා වාධටය භාාල යි. කම 

ිළිතණැනීම   අනුල යම් කිසිදලකු විෙයා අංය  දශෝ වලෙය අංය  දශෝ ද ෝරා ණැද ්නද්න  

ඔහු භාාල ිළිතබඳ ේ ල  ේ  ා අනුල ය. බුද්ධි පීන් කයට  ප්රධා   අංණය භාාල  

වම්බ්නධි  ප්ර්  ලනුදේ   ඒ ියවා ය. වාධට විග්රශ කිීනදම් විෙයානුක ක්රමය අනුල භාාලට 

ේ  ාල උවව් බුද්ධියට ් කය්  බැේ විෙයා්මට දව මද ෝ විෙයාඥදයෝ දප්නලා දෙති. 

භාාල   ේ  ෙු ලා ණණි ය  ෙ ේ දය්  දලයි. විෙයාල  ේ  පුද්ණයා භාාල  ඉ ා ම 

ේ දයකු  විය යුතුම ය. විෙයාඥයා භාාල ිළිතබඳ ේ  ාල දප්නවීම  වාහි ය ට ති ද ො 

ිනයයි. කදශ් අෙශව් පැශැදිිනල ම අලදබෝධ ටර  ණැනීම ්  මා වටවා ණ් වංකීර්ක ව් 

,ණැ ලු වහි  ව්  යාය්   ඉදිරිප් කිීනම ්, ඔහු  ආධාර ල්නද්න භාාල යි. 

 

                                                                                                                                    (කුු    1 ) 

 

 4. පශ  ෙැ් දල  දේෙය කියලා  අවා ඇති ප්ර් ල  දටටි ිළිතතුු  වපය්න . 

  

ද ො ණුදදේ සිරි විජයබාහු  ිළු ල  දටෝට්දට් යුණය විදු කිතදය්න  බැබෂව  ප්රධා  ම අධයාප  

ආය  ය විය.ේ ෂික ංටාදලහි ද ො ණම ණදමහි  ව ද ො ණම  දලදශදරහි මශා විජයබාහු රජු 

විසි්න  ඇරඹුු  ිළරිදල  විජයබාහු ිළරිදල   ිත්න ශැඳි්නවිණි. දමය ආරම්භ දටු ද්ඩ 

දටෝට්දට් යුණදයහි ද ොදේ. කුු කෑණ යුණදයහි විස මශා විජයබාහු  ද ොදශ්  විජයබාහු රජු 

විසිිය. ඒ බල ද ො ණුද දලදශර ිළිතබඳ ල  මශා ලංදයහි ල  ද ොරතුු  වා් ය ෙරයි. ද ොදය්  

වංදද් ටාලයය්නහි  ද ො ණුදදේ  විජයබාහු ිළරිදල  ිළිතබඳ ල ෙ , ශ්රී රාහු මශා හිිතය්න 

ිළිතබඳල ෙ වඳශ්න ය. ද ො ණුදදේ විජයබා ිළරිදල  ිළිතබඳ ල වඳශ්න ල  පෂුදලැිය වංදද් 

තිවරය යි. දටොවුල් වදෙදවහි ද ො ණුද ිළු ල්න දලදශදරහි ල    ාථම දෙවිය්නදේ  ිළිතමය  

“ඉ ා ණ  ියල් ිළිතමය “  දපොරක  කුු  යුතු ොණැබ”  ිළිතබඳල ෙ වඳශ්න දේ. කම යුණදයහි 

වමාජදයහි පැලැති ෙැඩි දද්ල වි්ලාවය දමයි්න පැශැදිින දේ. ගිරා ව දඳව  ද ො ණුද දලදශර ණැ  

ෙ, ිළු ල  ණැ  ෙ විසිතුු ල ලර්ක ා ටරයි. කය  අබිෙශම  ,වි ය දේොර්ථම, ග්රශ ණණි ය,වලෙය 

ාව්්රය,වියරකය අර්ථම ාව්්රය දශල් නීති ාව්්රය  ,න්නොංටාර,වංව්ට  , මාණධ,සිංශ 

,දෙමෂ ,ටාලය, ා ට ආදී වියය්න කහි ඉණැ්නවිණි. දම් විය ධාරාල ිළිතබිඹු ටර්නද්න කට 

පැලැති අධයාප  ක්රමදේ  දද්ශිය, අනුරූප භාලය්,විශි් ්ලය් ය. කමන්්න බිහි දටු ද්ඩ 

වම්පර්ක  පා්ඩඩි යදය්න දශබි ශියදයෝ ය.ද ො ණුදදේ ශ්රී රාහු හිිත ව්ලාිත ආදී ඩ්භාා 

පරදම්්ලරදයෝ ය. 

I. ද ො ණුදදේ විජයබා ිළරිදල  ආරම්භ ටෂ රජතුමා ශා යුණය ේ ල්න  . 
II. ද ො ණුදදේ විජයබා ිළරිදල  ිළිතබඳ ල ද ොරතුු  බා ණ  ශැකි මූාශ්ර දෙට්  

ේ ල්න . 
III. ිළරිදලද හි ඉණැ්න ව වියය්න දෙට්  ිනය්න  . 
IV. කලැිය විය ධාරාලකි්න ිළිතබිඹු ටර්නද්න කි ම් ටු ු  ෙ ? 
V. අර්ථම පශේන   

(අ) දපොරක    (ආ)     ඩ්භාා 

                                                                                                     (කුු  2x5= 1 ) 

 

Pa
pe
rs.
lk



 

 5. පශ  ෙැ් දල  විව් රය පෙ ම් දටො  දණ  අ් පත්රිටාල්  වටව් ටර්න . දම් වඳශා නල  

1   ්   පමක දයොො ණැනීම ප්රමාකල් ය. 

 

ඔබදේ ණම් ප්රදද්දේ  පැලැ්දල  සිංශ අලු් අවුු දු උදෂ  වශභාගී ල  දව ණම්ලැසිය්න 

ෙැනුම්ල් ටරිත්න ෙැ්නවීම් පත්රිටාල්  වටව් ටර්න . නල  125 ්  පමක වෑදශේ. 

දි ය,දේාල.ව්ථමා ය, රණ වඳශා සුදුසුටම්,  යාණ ශා  අලු් අවුු දු විදේාංණ ය  ටු ු  

ඇතුෂ් විය යුතු ය.    

 

-  ැ දශෝ  - 
 

 

 ශාල  විජයටටුදපො  මධය මශා විෙයාය  ම 5  ල  වංල්වර උදෂ ියිත්ද ්න අධයාප  

ශා දලදෂඳ  ප්රෙර් ය්  පැලැ්වීම  ට යුතු වංවිධා  දටො  ඇ . ඒ ශා වම්බ්නධ  ද ොරතුු  

ඇසුදර්න ප්රදද්ලාසී්න ෙැනුම්ල් කිීනම  සුදුසු අ් පත්රිටාල්  වටව් ටර්න . ඔබ පාවල් 

වංලර්ධ  ටිතටුදේ දල්ටම් යැයි සි ්න . 

 

 දි ය  - 2 18. 5.1  

දේාල - දප.ල.9.   - ප.ල.6.   

ව්ථමා ය - ශාල  විජයටටුදපො  ම. ම. වි. 

ප්රෙර්  කුටි - අධයාපියට (විෙයා ,වාහි ය ,ටාර්ිතට...... ) 

දලදෂඳ කුටි  - ඇඳුම් ,විසිතුු ,පාලශ්න ,ආශාර ... 

ප්රධා ්ලය - පෂා් අධයාප  අධය් තුමා 

වශභාගී්ලය - ටාප අධයාප  අධය් තුමා 

දමදශයවීම - විෙයාය ය පාවල් වංලර්ධ  ටිතටුල 

 

 

 

                                                                                                                                       (කුු  15) 
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