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I මත්ර( 
 සි(ළු ප්රශ්නනරට  පිිතුරු  ිය(්නන  
 1 – 20 දෂණරය ප්රශ්නනරට  රාය්  ිවරරපි  පිිතුරප ශ්ර පය (ින්න ිපෂණ  ඳි්නන  

(01) ශ්රී ටයික ප රාපය  යන(යශ්ප ප්රධායන ීවරශ්න මය( ාය්ගය(ෂණ ූයශ්,  

(i) ශ්රුඳයා      (ii) ප්ගාය්නර     (iii) මරල් ප්ගාය්නර( (iv) පෘෂි ප්ගාය්නර( 

(02) මු වරන ශ්)ේන පයුරාය පයයය පපු  ටරූ  රපරයු ර ූයශ්,  

 (i)  ක්රි ර  4   – 71  දී(                     (ii) ක්රි ර  4 0 – 470 දී(    

(iii) ක්රි ර      –  5  දී(             (iv) ක්රි ර   5  –   7 දී(   

(03)  ු පයධාරාප පයයය )ාශ්,  වල්ායයශ්,  ශ්  පශ්  සිින පය ශ්පශ්නකු ශ්නොර්නශ්්න  

 (i)  ශ්ේරයනම් පි(හා)න) පජු   (ii)  විය(බයහු පජු 

(iii) ාසශ්)්න පජු    (iv) ර)ඹ පජු 

(04)  තීරශ්,  ශ්  විශ්ේශ් ශ්රුඳයා ( ශ්්  ශ්ාප   විශ්ේශ්ශ්(්න ශ්යන එු  ශ්නොටරබුශ්,  

 (i) සුරඳ විටවු්න    (ii) ශ්)ේද ශ්පි  

(iii)  ශ්නරයි්න                (iv) ාරණිය ෂණ 

(05) IV රන උද( පයුරාය ක්රි ර 9 4 සි  ක නම් ර්ගය( දෂණරය පයපම් පශ්ුේ ද  

 (i)  994 දෂණරය                 (ii)  9 0 දෂණරය 

(iii) 95  දෂණරය                 (iv) 94  දෂණරය 

(06) මි්නශ්්නරි( රරර රරනූයශ්,  

 (i)  ාසශ්)්න පජු(     (ii)  දුටුයර වණු පජු(  

(iii) ර)ඹ පජු(                 (iv) ශ්ේරයනම් පි(හා)න) පජු(  

(07) ායනරම් පජු ප  මයටන( පශ්ුේ  

 (i)   ර)ප 25 ක      (ii)  ර)ප 1  ක   

(iii) ර)ප  5 ක      (iv) ර)ප  0 ක   

(08)  ු පයධාරාප )ාශ්, පයයය මයට(න(  )සය( ූය පමය  ායමය රරිව ිසු රනුරු රට  ම්  ූයශ්,  

 (i) පය මවුට   (්  නරහා  (යි   (ii)  පය මවුශ්ල් කුායපරු යි  

(iii) ශ්)ේනයමහාශ්ප දු ර්න(    (iv) පජු විසි්න ම්  පපන  (යි  

(09) චුරපියනී ශ්)ේනයර   (්  ශ්නොර්නශ්්න  

 (i) ඇ්         (ii)   )න          (iii) මයබට                           (iv)  ශ්)ේනය 

(10) “ශ්රද සල්” පපරු  ටරූ ශ්,  

 (i) ධායුරශ්)ේන පජු(      (ii) බුේධාදය) පජු(            (iii) ශ්ේරයනම් පි(හා)න) පජු(          (iv) ශ්)ේන 

පයුරාය(  

(11) දකුණු ි්නදී( දමිු පයයය(ෂණ ශ්නොර්නශ්්න  

(i) දඹශ්දණිය (      (ii) ශ්ච ට                        (iii) මයණ්ාය               (iv) මල්ටර 
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(12) ාසය විය(බයහු පජුශ්ප ාර ර්නශ්්න  
 (i)  විශ්යපය ශ්ේවි(යි     (ii)   ු ටය ශ්ේවි(යි  

(iii) සුමිත්රය ශ්ේවි(     (iv) ශ්ට ක රය ශ්ේවි(  

(13) යර(්නශ්ප පිශ්  ායණ්ා රැශ්යන(යා සඳු්නර්නශ්්න  

(i) රරටා ශ්ට)  (ii) යරල් ශ්යෝන ශ්ට)              (iii) යරල් මී වු්න ශ්ට)           (iv) ශ්යො(ම් ාරඩීා 

(14) ම)නශ්ය  ප) (න ශ්ම ය  ද්රරය රට   (්  ශ්නොර්නශ්්න  

(i) ක රි    (ii) ශ්ා ු                                 (iii) බි් රප                               (iv) ගිශ්රල් 

(15) ක්රි ර  450 දී පයූය පයශ්යම පජුශ්ප රාත්ර(ය පරශ්පෂණ ද  

(i) ශ්)ේන පජු  (ii) විය(බය පජු             (iii) ායසරම්ා පජු                     (iv) බුේධාදය) පජු 

(16) පි(ය මි( ගි( මසු කුාය මපයක්රාබයහු කුාු  සරදී රරුනශ්්න පය ුඟද  

(i) ක ් සිරි ශ්ම්ඝ පජු (ii) විය(බයහු පජු            (iii) ශ්)ේන පජු            (iv)  පයශ්යම පජු  

(17) )් ් ර මයටන ප යුුර රට  ශ්(ොදය ශ්නොය්  )ශ්රක   

(i) යර(ය               (ii)  ශ්නර(ය             (iii) කුකුුය            (iv) ඌපය 

(18) ශ්යොමල්ට්න (ු   

 (i)    වපපු ර්න(     (ii) ශ්සේ්නමරල්රැක   (යි    

(iii) යර(්න රැපබටයය්   (යි                (iv) ශ්යොවි(්න(  

(19) “ාදස)” ශ්ට) සරඳි්නූයශ්,  

(i) ාස ප්නන(                              (ii) ාරද ප්නන(                (iii) (ට ප්නන( 

(20) ාා ශ්යොවිරරශ්්න දී ායවිරය ශ්නොරන රචන(ක   

(i) ශ්යො(ම් ාරඩීා           (ii) ගිිව(යහාපයර            (iii) ශ්යො(ම්ශ්පොු(                  (iv) පාර 
 

II මත්ර( 
 මසර ප්රශ්නන සි(ල්ට ා පිිතුරු  )ම(්නන  

(01)  

(i) ාා ශ්යොවිරරන සඳු්නරන ශ්රන්  නම් ශ්දපෂණ ිය(්නන  

(ii) ර්ගය(ෂණ ුරු වී රයය පපන ප්නන නම් පප්නන  

(iii) කුඹුු  රයයර  සුදුසු මරිි  ම) බුු ල් ක ක්ශ්ම් ක්රි(යර සඳු්නර්නශ්්න කුාන නාක ්න ද  

(iv) කුඹුු  ශ්යොවිරර්න ප යුුරරට  ශ්(ොදයය්නනය උමපප  ශ්ාොනරයද  

(02)  

(i)  තීරශ්, පෘෂි ප්ගාය්නරශ්, ප්රධායන  ිශ් නම් පප්නන  

(ii)  තීරශ්, ශ්සේ්න සරඳි්නවීා  ශ්(ොදයය්  ශ්රන්  නම් ශ්දපෂණ ිය(්නන  

(iii) ශ්සේ්න යිවරරබීා  ශ්මප )ුර්න මර්නනීා )ඳසය පපන පෑ යරසීා සඳු්නරන නා ිය(්නන  

(iv) සරියප ය (ු  කුාෂණ ද  

(03)  

(i)  තීරශ්, මරරහා විශ්ේශ් ශ්රුඳයශ්ම් දී විශ්ේශ් ශ්රශ්ු්නඳ්න )ිවිධායන( වී සිින ශ්රුඳ ශ්රේණිය  

ශ්ාොනරයද  
(ii) ‘‘රාය” (ු ශ්ර්න සඳු්නරන ටේශ්ේ කුාෂණ ද  

(iii) ායනරම්ා පජු විසි්න පපූය ආයමිප ශ්යොානරගිිය මසෂණ ිය(්නන  

(iv)  ු පයධාරාප පයයය )ාශ්, පයයය මයටන(  )සය( ූය පයයය ිවටධායක්්න මසෂණ නම් පප්නන  

තටකුණු 2 x 20 =  0ප 

තටකුණු 20 x   = 40ප 

තටකුණු 20ප 

තටකුණු 20ප 

තටකුණු 20ප 


