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කතටය යරය ුරවයි.

I, II, III

10 තරනණිය

වම / අංකය : ………………………………………………………………

 සියලුම ප්රශ්නවලට ිළිතුරු  පයය්ව.
 අංක 01 සි 40 තෙක් ප්රශ්නවලට ිවලරදි  ත

ලාත්  ැරපතයව ත

ිළිතුරද තෙ ද්ව.

 අංක 01 සිට 15 නෙක් ෙද කළු අකුරි් මුද්රිෙ පලවලට ානාෙ අථය ය නලෙ පල නෙනරන්ෙ.

නූෙෙ නලනකය තුළ විලයාව ා ොක්ෂණය නකනථය පවනො
(01.ඉෂ්ටවීම්,
02 පරනාථය , 03 අනේක්ෂණ, 04 ලෘෂ්ීන්) ෙර නවමින් පවතී. ජීවිෙය ා බැඳුනු ක්රියාලාන
(01. සියුම්, 02. වයාකූල,ල, 03. තීක්ෂණ, 04.නොර)ර) නලා අවනබනක කරනැමේනම්
(01 භ්රාන්ර)ය ලෙවෙ, 02. පුදුනය දුරු කරෙ,03. ඈෙට ෙල්ලුකරෙ,
04. නවිෙය) ලෙවෙ ාංසිද්ධීන් ා ාාකක බවට පන වී ඇෙ. මීළඟ ශෙවථයශනේ නලනකනේ ඇර)විය
ැකි
(01.නක්න්ර නෙවීන,02. ාැකමුසු බව, 03 කැලනෙෙ සුු බව,04.
විනශ්ෂ සිද්ධීන්) මිනිා් ලවන තුළ න ාල්ලනන් කරයි. දුේපන රටක් නපාන ාාන රටක් කිරීනම්
ගුේෙ බලයක් විලයාවට
ා ොක්ෂණයට ෙැෙ.
ය
(01. ැන ප්රශ්ෙයකට න විාඳුම්,02.ාථයවාංන වවලය ්රනය,03. විලයානනක විනිශ්,ය,04. නනා
නවලකන) නලා ාැලකීන මුළාවකී.
 අංක 6 සි 10 තෙක් ඇති ප්රශ්නවලට ිසපනෙර්ලට ලාත්  ුදුසුද යදය තෙ ද්ව.
(06). ෙනනරනලයාෙනේ නා්න්ලථයය ෙැරෙක කාන්ොවන්නන නෙන සින ප්රනබනකවන .............................
i. වූවාය.

ii. විය

iii. වූ .

iv. වුණාය

(07). ............................ විො නාසු අය ලරුවන්නන අභිවෘද්ධිය ාඳ ා කුනට නවන නාන ල?
i. නලනව්පපිනයන

ii. නලනව්පපියහු

iii. නලනාපියන්

iv.නලනාපියවරු

(08). ාානාෙය ා්ියකනන ප්රනාණයට ව ා වැුනනු සිරුරක් ඇර) ...............................................
නද්ධශෙය ආරම්භනේ දී න පිරිා නවිෙයට පන කළාය.
i. ඕ නොනනන

ii. ඇය

iii. ඕ තුමූ

iv. ඕ නෙනම්

(09). විමේො පාාල්ල ...................................................... ව සිටියදී ලන ෙෑගි ාමූ ය අපට නපන්නූවාය.
i. ශිෂයාවක්

ii. ශිෂයාවක

iii. ශිෂයානවක්

iv.ශිෂයානවකු

(10). පරණවිොෙයන් විසින් අනේ ඉර) ාාය අළලා නපාන පන රාශියක් ...........................................
i. ලියවිණි.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

ii. ලියුනව්පය.

iii. ලියෙ ලල .

(1)

iv. ලියුවාය.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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අංක 11 සිට 14 නෙක් ප්රශ්ෙවල කක් කක් වාකයනයි  ෙල කු  අකුරින් මුද්රිෙ නකාටා් අථය යට ව ාන
ාමීප අථය ය නලෙ වාකය නෙනරන්ෙ.

(11). වැනල්ල වැල්ල ෙැර)ව නෙ කළ කාලය පිළිබඳව නන්ීතුනා කල්ලපො කරන්ෙට විය.
i. නබාරුවට දුක්වීනනන්
ii. ඉ ක ම් අි මිවීනනන්.
iii. ආථයික දුෂ්කරො ඇර)වීනනන්.
iv. හුලකලාවීනනන්
(12). ෙනානන පැමිණීන පිළිබඳව ලණින් ප ළට නායිම් නොකිරීන නැෙ ඔහු ට ෙර ක් ඇර) නොවීය.
i. නණන් නොනැමේන
ii. මිලක් නියන කිරීන.
iii. අික ාතුටක් ඇර) නොවීන.
iv. වැදුම් පිදුම් නොකිරීන.
(13). මිතුරානන උේපරවැට්ටටියකට අසුවීන නිාා ජිෙලාාට රැකියාව පා විය.
i. ප්රනයනනයක
ii. ආනයනජෙයකට.
iii. ෙථයජෙයකට
iv.ණය මුලලකටය.
(14). කිනෙකාට කඹුරා ලැබූ නාාච්,න ඉො සුපරික්ෂාකාරීව බැංකුනපානන ලනා නන සිරිලාා විශාල
මුලලකට ි මිකරුනවක් වූනේය.
i. විශාල මුලල
ii. ා්වල්ලපයක්
iii. නෙනට්ටටු.
iv. පාරිනෙනෂය.
(15). ාෑන පලයකන අක්ෂර විෙයාාය නිවැරව ව නයදී ඇර) පල නේළිය නෙනරන්ෙ.
i. ජෙන ෙය,පෘිවිය, නනාෙරපිල, ාංඛ්යානල්ලඛ්ෙ
ii. අනුනාෙය, ඇළනව්පළි, නෙනාළිය, ාංනශනකෙය
iii. නජයෂ්ට, ශීථයෂපාඨ, භාෂෙය, වලාකුල
iv. ඇතුු වීන, උද්ධනනනෂණය, ඝණ්ඨාර, පුපුරෙවා
(16). ප ෙ දී ඇර) පල නේළිවල ඇතුළන පලවල නලෙව අක්ෂරනයි  පිළිනවලින් ඉා්පිල්ලල, ඇලපිල්ලල,
පාපිල්ලල, දීථයඝ පාපිල්ලල නයදී ඇර) වරණය නාායන්ෙ.
i. අබිලින්, ෙැට්ටට, අටුව, බූරුවා
ii. ඉමිි රි, අනාරුව, ලරුවා, ා්ූපය
iii. ඉසිර, රාැර), රුපියල, නපරළූ
iv. නිවිර), අනාව, කටුවල, අරුනය
(17). ාෑන පලයකන ඌෂ්න අක්ෂරයක් නයදී ඇර) පල නේළිය නෙනරන්ෙ.
i. පුරුෂයා, ානෙලයා, ෆාර)නා, කනල්ල
ii. ලක්ෂො, ෆවුසි, කම් ල, ප්රශංාමේය
iii. ප්රශ්ෙ, ගුවෙ, ළනයා, ය ු වා
iv. ඛ්නිජ, ඡන්ලය, ාංඝ, ප්ර න
(18). ප ෙ දී ඇර) අක්ෂර නැළපීනනන් සූ,ෙය වෙ නිවැරව  ග්රාන ොනය ඇතුළන වරණය වන්නන්,
i. යලිගිව න්නට ෙ
ii. වලාකකිව .
iii. ලව කන්ලරන
iv.යරපුරානඅනු.
(19). ගී නයන්මේ ෙන්ලා නාලිමේ ය යෙ වාකයනේ ‘නයන්මේ’ යනු
i. නිපාෙයකි
ii. කෘලන්ෙයකි
iii. විනශ්ෂයයකි.
iv.මිශ්ර ක්රියා පලයකි.
(20). අනුක්ෙ ොන පල පනණක් නයදී ඇර) වරණය නෙනරන්ෙ.
i. නනානුන්, කාන්ොවන්, නකනෙක්, අප
ii. බලවනතු, නූනතුන්, ශිෂයයින්, කුනාරවරුන්
iii.නංඟාවන්, නවක්, නොප, ඔවුන්
iv. නාාරුන්, නැ ැනියක, නිලකාරීන්, නලවිවරුන්
(21). කන කාලයකදී පැවතුණ යෙ නයදුන ාඳ ා ව ාන සුදුසු ෙනි පලය වන්නන්,
i. ානකාලීෙ
ii. චිරා් ායී
iii. යාවනකාලීෙ
iv. දීථයඝකාලීෙ
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(22). ප්රානද්ධශික වයව ාර නයනලෙ ප්රනද්ධශ අනුව නැළූ  විට නිවැරව  වරණය නෙනරන්ෙ.
i. ලකුණු පළාෙ - අම්නණ්ි, මුනො, ලෑවා, කන්ට
ii. නනාෙරානල - ඉඟුරු, පුහුල්ල, කර ල්ලලා,කුල ු 
iii.උ රට පළාෙ - අපුච්,ා, ි ට්ටටා, බැව්පවා, ාකලයා
iv. ානනකනරළය - වයිකාලය, බය නක්කයි, සුම්බනථය
(23). ප ෙ ඉරි ඇඳි පල වල ක්රියා වථයනය පිළිනවලින් නිවැරව ව ලියා ඇර) වරණය නෙනරන්ෙ.
‘වූවන ාන රජ ෙපුරු නවනන’
‘අඳුරට බියනවයන් පුනන’
‘කු වළා කැලනෙමින් මුදුන්වී ෙැනනෙවා’
‘යෙ ෙ ාැන ෙැෙකන ර)යා යෙවානයි නනියක්’
i. අාම්භාවය ක්රියා, විි ක්රියා, මිශ්ර ක්රියා, ූ ථයව ක්රියා
ii. අාම්භාවය ක්රියා, මිශ්ර ක්රියා, විි ක්රියා, ූ ථයව ක්රියා
iii.අාම්භාවය ක්රියා, විි ක්රියා, මිශ්ර ක්රියා, ප්රනයනජය ක්රියා
iv. අාම්භාවය ක්රියා, විි ක්රියා, මිශ්ර ක්රියා, ආශිථයවාල ක්රියා
(24). බලයි යෙ පලනේ උනෙන පුරුෂ, කථයනකාරක බහුව,ෙ අතීෙකාල ක්රියාපලය වන්නන්,
i. බලමු
ii. බලන්නෙමු
iii. බැලීමු
iv. බැනලමු


අංක 25, 26, 27 නෙක් ඇර) ප්රා් ාව පිරුු  ාඳ ා ව ාන නැළනපෙ අල ා ඇර) වරණය නෙනරන්ෙ.

(25). ‘ගිරයට අසුවූ පුවක් නනිය වනන’
i. නුසුදුසු පිළියම් නයදීන.
ii. ෙනාට අයිර) ෙැර) කාථයයයක නයදීන.
iii.විොශවීනට කැනැනෙ ප්රකාශකිරීන.
iv. කිසිදු අයුරකින් නිල ාක් ලියන්ෙ.
(26). ඉා අෙනා ඇ ැ උුේපෙවා වානන.
i. ය පන නලනලනෙකුනන කකතුවීන.
ii. ක නලයක් නවනුවට නවෙ නලයක් කිරීන.
iii.මිතුරු නවසින් සිට ාතුරුකම් කිරීන.
iv. ය පන නලසින් සිට උලව්ප කිරීන.
(27). කණ නකාකානන සුල නපනෙන්නන් ඉගිනළෙ විටු
i. උපන් නර) නවෝ කළ නො ැකි බව.
ii. නියන ෙනනවය ක්රියානවන් න ළිනවයි.
iii.නවෝ ා් ාෙයකදී ව ා න ාඳවීන.
iv. ලැබුණු අවා් ානවන් ප්රනයනජෙ නැමේන.
(28). කුරුල්ලලා, නපාන , පන්ාල්ල , නාාඳුරු යෙ ොන පලවල ප්රකෘර) නවෙකළ විට නිවැරව  වරණය
වන්නන් කුනක්ල?
i. කුරුු නපාන, පන්සිල්ල, නාාදුරු
ii. කුරුල්ලලා, නපාන, පන්ාල නාාදුරු
iii.කුරුල්ලලා, නපාෙට, පන්ාල, නාාදුරුය
iv. කුරුල්ල, නපාෙ, පන්සිල්ල, නාාදුථය
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(29). නයන්ෙ, ෙටෙවා, දුවයි, බලර) යෙ ක්රියාපල වල කාතු ප්රකෘර) පිළිනවලින්
i. නය, ෙට, දුව, බල
ii. නාා, ෙටා, දුවා, බලා
iii. නයයි, ෙටයි, දුවයි, බලයි
iv. නැයූ, ෙැටූ, ව වූ, බැලූ
(30). මුලින් ලැක්නවෙ අක්ෂර වථයනයට අකුරක් නොනයදුනු ව,ෙය ාි ෙ ව,ෙය නෙනරන්ෙ.
i. අන්ෙඃා් ාක්ෂර - වරලා, රුවල්ල, ලවය, වරය
ii. වථයනාන්ොක්ෂර - ඤාණපාල, නඬ්නල, ප්රාණය, නානකවි
iii. න ාප්රාණ අක්ෂර - කුෂ්ඨ, ලෘඪ, ා්ච්ඣායෙය, ප්රභල
iv. අනඝනෂ අක්ෂර - ඛ්ණිජ, ොපය, ඡන්ල, නවරළ
(31). අකාරාදී පිළිනවලට ෙම් නයදී ඇර) වරණය නෙනරන්ෙ.
i.
ංා ාන්නද්ධශය, අනාවතුර, ලළලා සිරිෙ, ූ ජාවලිය
ii. ගිරා ාන්නද්ධශය, බුනාරණ, බුදුගුණ අලංකාරය, ාඳ කිඳුරුලා කව
iii. නන ාල්ලූව, විජයබා නකාල්ලලය, රන්මුතු ූව, නම්නපරළිය
iv. කාවය නශ්ඛ්රය, නබනිවංශය, ජාෙක නපාෙ, කථයන ප්රදීපිකාව
(32). කිසියම් නලයක ය ාෙනවය නොලැෙ විවික අල ා් පළකිරීන.
i. ඇටිනකන ල්ල කෑ උගුුනවා වානනයි.
ii. පරංගියා නකනට්ටනට්ට ගියා වනනයි
iii. කෙරනන ගිි න් කිරි නවන ර නොලැක්කා වානනයි.
iv. අන්කයින් අලියානන ැ රුව කීවා වානනයි
(33). අථය රි ෙ යුනළ පලයක් ඇතුළන නොවෙ වරණය නෙනරන්ෙ.
i. ලටපට, වංහුං, ෙක්කු මුක්කු, ලනිපනි
ii. ඕපූප, අෙංනෙං, ලවක් නලවක්, ලට්ටට නලාට්ටට
iii. අනොර පනොර, අන්දුන් කුන්දුන්, ආවනනව, ආවරනම්වර
iv. ඊා්මීා්, කසුකුසු, සිරාබිරා, ව හූනියම්
(34). ප ෙ ‘අ’ ‘ආ’ නකාටා් යටනන ලැක්නවෙ ෙම් ා නගින් ාෑදී ඇර) ාංඛ්යයා ව ාන නිවැරව  නලා
කිනෙකට නැළනපෙ වරණය නෙනරන්ෙ.
අ
ආ
A ලා ක නා

F 14

B අථයක ශෙකය

G 9½

C ාෙනළාා්
D තුදුා

E 17
H 50

i. AF

ii. BG

iii. CE

iv. DH

(35). A - සිරිලාා ඊනයන අනේ නනලර ආනව්පය. අලන ආනව්පය.
B - බල්ලලානනන් නාරාන්ර)ක නරනන ාෑනලයි, ඌ අි ංාක ානනවනයකි.
C - අම්නා අප නවනුනවන් ජීවිෙයන කැප කළාය. ොනො ල අපට ලැිව ආලරය කරයි.
D - බාය න රනනට නනන් කරයි. ය අවිා්ාානව්පල්ලලට පැමිනණයි.
K නා්
M ෙැවෙ
N න න
O නිෙර
ඉ ෙ A B C D වාකය ෙනි වාකයයක් නලා නැළපීනම්දී නිපාෙ පල භාවිෙනේ නයනනය අනුපිළිනවල වන්නන්
i. N O K M

ii. K M N O

iii. M O N K

iv. O N K M

(4)
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

OL/2020/21-S –I /RCG(EDU)

 37, 38 ප්රශ්ෙවල දී ඇර) වාකය අතුනරන් වයාකරණානුකූල,ලව නිවැරව  වාකය නෙනරන්ෙ.
(36).
i. නුෙලා අනේ රට ආරක්ෂා කරෙ නිථයීෙ නා්වකනයනු.
ii. නාථයටින් වි්රනසිං න ො ලක්ෂ නල්ලඛ්කනයකු නවයි.
iii. ාැකකරුවන් සියුනලො බන්කොනාරය නවෙ නනෙ ගිය .
iv. ගුරු ාංනනනේ ාානාජිකනයන බලානපානරානතු වන්නන් නනාෙවාල?

(37).
i. ශිෂය ශිෂයානවනඋනාවයට පැමිනණර)යි ාංවිකායකනයන සිෙර).
ii. ෙව ාානාජික නණ් ලනේ කාන්ොවන් ල ඇෙ.
iii. න වෘක්ෂ තුමූ නනුෂයයාට ආ ාර නාවණල ෂෂක ල ාපයයි.
iv. සූථයය නෙනම් ,න් රශ්මිය පතුරවයි.
(38).
i. ශිෂයනයන කැටුව ගුරුවරු නද්ධශෙ ශාලාවට පැමිනණර).
ii. ඇය නලවඟෙක් නනන් ඳ පැළඳ උනාවයට පැමිණීයාය.
iii. ානණුන් ලැ නවන රට වැියාය.
iv. නලනාපිනයන නනලර වැ කරද්ධදී ළනනන නිල නා් රූපවාි නිය ෙරෙර).
 39, 40 ප්රශ්ෙවල මුලින් ඉව රිපන කර ඇර) පාඨ ාඳ ා ව ාන ාමීප අථය ය නලෙවරණය නෙනරන්ෙ.
(39). පෘථීවිෙලය නෙ ජීවය ඇර) වන්ෙට නපර දීථයඝ කාලීෙ රාායෙ පරිණානයක් සිදුවී ඇර) බවට
විලයාඥයෝනයන නෙ පළ කරර).
i. නපානළාව නෙ ජීවය ඇර) වී ඇනනන රාායනික ක්රියාවලිනයන් පසුවයි.
ii. දීථයඝ කාලීෙව සිදු වූ රාායෙ ක්රියාවලියකින් අෙතුරුව නපානළාව නෙ ජීවය ඇර)වී ඇර) බව
රාායෙ විලයාඥයෝයින්නන නෙයයි.
iii.ජීව රාායෙ විලයාඥයෝයින්නන නෙය වන්නන් පෘිවිනේ ජීවය ආරම්භවන්ෙට කලින් ව ගු
කාලයක් ර)ා්නා් ්රමික රාායනි ක්රියාවලියක් සිදුව ඇර) බවයි.
iv. ජීව රාායෙ විලයාඥයෝයින්නන නෙයට අනුව පෘිවිය නෙ ජීවය ඇර)වීන ාඳ ා රාායෙ
ක්රියාවලියක් න ්තුවී ඇෙ.
(40). ෙවීෙ ොක්ෂණික නනවලම් මිනිාානන ය පෙ නවනුනවන් නයාලානෙ යුතු වූවන වථයෙනාෙනේ කය
මිනිාානන ය පෙට ව ා අය පෙට න ්තු වී ඇර) බව නපනන්.
i. ෙවීෙ ොක්ෂණික නනවලම් භාවිෙය මිනිාානන ය පෙ ාල ා වියයුතුය.
ii. වථයෙනාෙනේ භාවිෙ වෙ ොක්ෂණික නනවලම් සිනිාාට අය පෙ උලාකරයි.
iii.ෙවීෙ ොක්ෂණික නනවලම් මිනිාානන කාථයයයන් ප සුකිරීනට ව ා විවික අප සුො ඇර)
කිරීනට න ්තු වී ඇෙ.
iv. මිනිාානන ය පෙ නවනුනවන් ෙවීෙ ොක්ෂණික නනවලම් නයාලානෙ යුතු වුවන අල වෙ විට
ය මිනිාාට අය පෙ ල උලාකර ඇෙ.

(5)
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

OL/2020/21-S –II /RCG(EDU)

(01). අංක (1) සිට (x) නෙක් ඇර) සියු න අනු නකාටා් වලට නකටි උනෙර ලියන්ෙ. කිසියම් අනු
නකාටාකට උනෙර නොලියන්නන් ෙම් ි  අංකය ලියා ඉව රිනයන් ඉරක් අඳින්ෙ.
i. සිං ල අක්ෂර නාලානව්ප ඇතුළනවෙ ප ෙ ාඳ න් අක්ෂර කාණ් නලක ෙම් කරන්ෙ.
(අ) ශ
ෂ
ා
ෆ
(ආ) ය
ර
ල
ii. ප ෙ ාඳ න් අල ා්වලට නැළනපෙ ෙනිපලය බැගින් ලියන්ෙ.

ව

(අ) අූ රු වා්තු නිථයනාණය ාඳ ා පවනො ැකියාව.
(ආ) කවර නලාකින් න න තීරණයක් දී විාඳීනට නො ැකි.
iii. ප ෙ ලැක්නවෙ පලවල විරුද්ධකාථය පල ලියන්ෙ.
(අ) ආනරන ණ

(ආ) උලක

iv. ප ෙ ාඳ න් ක් ක් වාකය ඛ්ණ් ය ාඳ ා අථය වන ෙනි පලය බැගින් ලියන්ෙ.
(අ) කිසියම් වයාපාරයක් ාඳ ා මුලල්ල නයලවීන.
(ආ) ව,ෙවල ාැඟවී ඇර) නනරුන.
v. නනි  (අ) (ආ) වාකයවල නයදී ඇර) කලාපය යෙ ව,ෙයට නනරුම් නලකක් ඇෙ. ක් නනරුම් නලක
නවන් නවන් ව ලියන්ෙ.
(අ) ාඟරානව්ප නලවෙ කලාපය ලැන් නිකුන වී ඇෙ.
(ආ) ලකුණු ආසියානු කලාපය ව යුණුනවමින් පවතී.
vi. ප ෙ ලැක්නවෙ (අ) (ආ) නයදුම්වල පළමු වැනි පලය ානන නලවැනි පලනයි  නොනැළපීනක් ඇෙ
නැළනපෙ නා් ක් පලයක් ාකා් කර ලියන්ෙ.
(අ) කථයෙෘ වැකි
(ආ) නාාබා කථයනය
vii. ප ෙ ලැක්නවෙ කථයෙෘ කාරක වාකය නලක කථයන කාරක වාකය බවට රවා ලියන්ෙ.
(අ) ගුරුවරු විෙය නරුක ශිෂයයින් අනය කරර).
(ආ) නනාවියා වනා ානි කරෙ කී ෑවන් නථයලෙය කනළ්ය.
viii. ප ෙ ාඳ න් වාකයවල පල නැළපීන අවුල්ල ා නෙය ක්වා නිසි නලා නළපා ාම්ූ ථයණ වාකයන
ලියන්ෙ.
(අ) නිථයනාංශා ාර ි ෙකර බව ශරීරයට ආයුථයනව්පල අනේ පුරාණ නපාෙ පනෙි  ලැක්නව්ප.
(ආ) විශාල ජෙකායක් වාෙ ඉන්ව යාව නනාවිෙැනින් යැනපෙ අනේ ආසියානව්ප පිි ටි අාල්ලවැසි
රටකි.
ix. (අ) බලයි යෙ ක්රියාපලනේ ූ ථයව ක්රියාපලයක් ලියන්ෙ.
(ආ) කාලාථය නේ අාම්භාවය ක්රියාපලයක් ලියන්ෙ.
x. (අ) අකුරක් ශබ්ලයක් පලයක් පුෙ පුො නයදීන ඳුන්වෙ ෙන ලියන්ෙ.
(ආ) ව,ෙයක අථය යට වැිනයන් ප්රර)යනාෙ වෙ අථය යට භාවිෙ ෙන ලියන්ෙ.

(6)
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(02). ප ෙ ලැක්නවෙ (අ) (ආ) (ඉ) (ඊ) යෙ විා්ෙර අතුනරන් කක් නෙනරානනෙ ව,ෙ 250 කට නොඅුන
වෙ නා් ර,ෙයක් ලියන්ෙ. වර න් තුළ ඇර) අක්ෂරය ඔනබ් උනෙර පත්රනේ ලියා ර,ෙය ලිවීන ආරම්භ
කරන්ෙ. ර,ෙය ාඳ ා සුදුසු නාෙෘකාවක් ල නලන්ෙ.
(අ) අනේ රනට්ට ජෙන ෙනයන් වැි නකාටාක් ජීවන වන්නන් නම්බල ප්රනද්ධශවලය. ඔවුන්නනන් වැි
නලනෙකු නනාවිෙැනින් ජීවනවෙ අෙර රනට්ට ඉ ම්වලින් විශාල නකාටාක් යටවී ඇනනන ල
නනාවිෙැෙටය. රනට්ට ා්වාීෙනවය රැක නැමේන ාඳ ා ලරණ ප්රයනෙනේදී ආ ාර අර)න් ා්වයං
නපනෂණය වීන මුල්ලෙැෙ නමේ. නම් කාථයයනයි ලා ක්රියානනක වෙ වයාපාර නබාන නය. පාාල්ල
ළනයින් වශනයන් අපල යට ලායක විය යුතුය.
(ආ) රටවැසියන්නන නා්ඛ්යය ෙනා සිටුවීන ාල ා නරනනවලට ප්රර)කාර කිරීන නවනුනවන් විශාල
පිරිවැයක් ලැරීනට ාෑන රටකට න සිදුනව්ප. නරනන ාඳ ා පිළියම් නයාලෙ අෙරන නරනනවලින් ආරක්ෂා
වීනම් අවශයොවය පිළිබඳව ල සියු නලොන අවකාෙය නයාමු කළ යුතුය. නා්ඛ්ය ාම්පන්ෙ
පුරවැසියන් නවනාෙ රටක නරනන ප්රර)කාරය නනන්න නිවාරණයල කනා් වැලනන නව්ප.
(ඉ) ලරුවානන ආරක්ෂාව, ලැනුන ා ව යුණුව ාැලසීනට වැිි ටිනයන ව වා රෑ නවන නාර). වැිි ටියන්
වයා්නෙ වූ පසු නිනවා්වලන රඳවා ඇප උපා් ාෙ කිරීන ලරුවන්නන වනකීනකි. කන න ව නෙන් ව ෙ
බිි වෙ වැිි ටි නිවාා නලා බලෙ විට නම් වනකීන ානාජනේ ගිලිහීයමින් පවර)ෙ බව නපනන්.
වයා්නෙ ෙෑලැනයන නනන වැිි ටි නිවාාවලට නකාටුවී අාරණ නලා ජීවන නවර). නම් නිාා
වැිි ටියන් නිනවා්වලන රඳවානනෙ ඔවුන් ආලරනයන් රැකබලා නැමේන ානාජනේ වනකීනකි.
(ඊ) පාාල ඇරී ෙ ජයනා්ෙ ෙන විනව්පක කාලය නබන වින්න නෙ කනළ් පියානන වුන නුනනවි ය. ලී
කැටයම් කැපීනට පුරුදු වූ ඔහු පාානල්ල ප්රලථයශෙයට ඉව රිපන කළ නිථයනාණ නලකකටන ප්ර න
ා් ාෙය ව ො ෙෑගි ලබා නනනනය. පාාල්ල ව විය නාර නකාට කු ා කථයනාන්ෙශාලාවක් පටන්නන
ඔහු නා්වකයින් නලාළ ක් ානන කැටයම් ශිල්ලපනයි  නයනලයි. ෙන නිනැවුම් පිටරට යැවීනට අවශය
සියු ප සුකම් ඔහුට ලැබී ඇර) අෙර අෙර ප්රනද්ධශනේ ව යුණුවට කිසියම් නා්වාවක් කිරීනට ඔහුනන
අරමුණයි. ඔබ ජයනා්ෙ යයි සිො ඔහුනන කොව ලියන්ෙ.
(03). ප ෙ ලැක්නවෙ පාඨය ව,ෙ 50 - 60 අෙර වෙනා් ාාරාංශ නකාට ලියන්ෙ. ඔබ නයූ ව,ෙ ාංඛ්යාව
ාාරාංශය අන ලියන්ෙ.
මිි ඳු ි මියන් පැමිණීනට නපර පවා නනරට නනුනලනු වූ ලිපි නල්ලඛ්ෙ පිළිබඳව ඉර) ාාඥයෝනයන කරුණු
ලක්වර) අනශනක රජු ා නද්ධවාෙම්පියර)ා්ා රජු අෙර පණ්ුනල බමුණා ා පණ්ුනකාභය අෙරන නනුනලනු
වූ ලිපි නැෙ න ා වංශනේ ාඳ න් නව්ප. ක් ැනෙැෙන නල්ලඛ්ෙයෙ පලය ාඳ න්නවයි. මින් ෙැනුණු
නල්ලඛ්ෙ යෙ පලය පසු කළ වාථයො යෙ නනරුන ඇර) ලියුන යෙ අල ා ල නයාලානන . ලිවීන ාඳ ා
රනෙරන් රිදීපන ෙෙපන නයාලානන බව පුරාවා්තු අෙර මුවූ විවික රවය වලින් පැ ැව ළි නව්ප.
නකටි ලිපි ාඳ ා නපාි ෙ ුන කෑලි නයාලානන . නම් ෙ ුන පසු කාලයක දී රන්පන රිදීපන නලා
භාවිෙයට පැමිණිනේ ෙල්ල නකාළවල ලිවීනට පටන්නන නිායි. ලිවීනට අකුරු ා ලියන්ො ාඳ ා
නල්ලඛ්ෙ අක්ෂර යෙ ශබ්ල ල ලීනයන් ා උණපතුරින් ෙැනූ උපකරණ ල පත්ර වථයනල ‘ලීඛ්ා’ ‘දීපමේ’
‘ලිපිකාර’ යෙ ව,ෙ අනශනක නාල්ලලිපිවල ා පාණිමේ වයාකරණනේ ඇර) බව නෙන්ෙනකනන්
විනලාෙන්ල න ො නපන්වයි. ලිය යෙ සිං ල කාතුව බිඳී න්නන් සීරීම් අථය ය නලෙ ලිඛ් කාතුනවනි
ව ගු කලක් නනි  ලිවීනට භාවිෙ කනළ් ෙල්ලපනය. අක්ෂර ාඳ ා නයාලෙ පාට යෙ අරුන ඇර) වථයණ යෙ
පලය නපාතු න න පවුරු නතුපිට නෙලිනයන් අකුරු ලිවීන ා ාම්බන්කනව්ප. න න ලංකානව්ප ආව න
කාලනේ නෙලි තුින් අකුරු ලියූ බවට ාාක්ි ෙැෙ. අකුරු ාඳ ා වථයණ යෙ පලය ලක්ව ව භාවිෙයට
පැමිණිනේ පාලි ාංා්කෘෙ වියරණ ඇදුරන්නන නාථයනනයනි.
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(04). ප ෙ ලැක්නවෙ නේලය කියවා අාා ඇර) ප්රශ්ෙවලට පිළිතුරු ාපයන්ෙ.
භාන විශ්වාා කරන්නන් වන්රනනර)ය යනු කාවයනයන් හීදී නයනලෙ අලංකාරයන්ි  පනණක් නොව
නලාව පුරා පවනො මුඛ්ය ලක්ෂණයක් බවයි. කාවය අවනශ්ෂ නල්ලඛ්ෙනයන් නවන් නකාට නැමේන
වන්රානර)ය පලෙම් නකාටනනෙ සිදුවන්ෙකි. ඉර) ාා ශාා්ත්රාදී නල්ලඛ්ෙ ව්ර භාෂණනයන් නොර ාෘජු
උක්ෙ ්රනයක් අනුනනෙය කරෙ ර,ො නව්ප. කාවය අලංකානරනක්තීන්නන නාථයනනයන් වන්රනනර)ය
නරුනකාට නමේ. කිසියම් අල ාක් හුනලක් ව,ෙ නාථයනනයන් ප්රකාශ කිරීනනන් ව,ෙනේ නශනභාවක් ඇර)
කරනුනේ වන්රනක්ර) ෙම් උක්ෙ ්රනය නගිනුයි. භාන පවායි. වන්රනනර)නයන් නොර වූ වථයණො
්රනය භානය ඳුන්වන්නන් වාථයො ෙමිනි. වාථයො යනු කාවය ෙනවයට පන නොවෙ ඉර) ාා
ආදී යනක් සිදුවක ැටිනයන් පවාෙ වථයණො ්රනය නව්ප. සූථයයයා බැා ගිනේය ාඳ බබළයි.වැනි කියුම්
කාවය නොනව්ප. ක්වා වාථයො පනණයි. වන්රනනර)යට නොෙැ ස ාෘජු භාෂණ බැවිනි.
i. නම් නේලනේ නපන්වෙ ආකාරයට වාථයොව යනු කුනක්ල?
ii. වාථයොව ,නනකාරයක් නොඋපලවන්නන් නන්ල?
iii.කාවය පුරා පවර)ෙ ප්රකාෙ ලක්ෂණය කුනක්ල?
iv. උක්ර)්රනය යන්නෙන් අල ා් කරන්නන් කුනක්ල?
v. ි රු බැායයි, ාඳ බබළයි, නම්වා ාන්කයා වථයණො නලා නෙ ැකිල?
(05). ප ෙ ාඳ න් නොරතුරු උපනයනගී කරනනෙ වාථයික කලා උනළනල්ල ෙයාය පත්රය පිළිනයල කරන්ෙ.







ෙව ාඳරැා් ට
න ා,ාථයය ර)ා්ා නවල ආරච්චි
න ා,ාථයය පියසිරි විනේර)ලක ආරාිෙ අමුනනෙන
ප.ව. 2.00 සිට ාවා 6.00 ලක්වා
ෙයාන ා ර)ක පන ප්රලාෙය
ව ෙය 2020 අනේල්ල 06
ෙැෙන ාන

න කෙලරාව නපාලිා් ා් ාොිපර) විසින් රෙෑව අරුණ ප්රජා නණ් ලනේ නල්ලකම් රුක්නල්ල න නපාොෙ
නවෙ වෙ ලල ලිපියකින් නකාටාක් ප ෙ ලැක්නව්ප. න නල්ලකම් ඔබ යයි සිො නනයට ව,ෙ 100 කින්
පනණ පිළිතුරක් ලියන්ෙ.
ප්රනද්ධශනේ වයාපාරික ප්රජාවනනල මුලල්ල ආකාර ඇර)ව නනවර පැවැනනවෙ බක්න උනළලට ඔබ ප්රජා
නණ් ලනේ ා නයනනය අනේක්ෂා කරමි. ජෙ නායො ා ජෙ ෙැටුම් ජාර)ක ක්රී ා ආව ය පිළිබඳව ෙරන
ි  දී පැවැනනව්ප. නැ ැනු, පිරිමි නලපක්ෂයටන ා භාගීවිය ැකිය. ඉ ෙ කී අංශ ාඳ ා ඔබ ප්රජා
නණ් ලනේ ා භාගීනවය ල අනේක්ෂා කරනු ලබෙ අෙර ා භාගීවෙ ෙරන ඉාවු පිළිබඳ විා්ෙර අපට
අවශයය. ළනා ෙරුණ වැිි ටි සියල්ලලන්ටන නවන් නවන් ව ඉව රිපන විය ැකි ෙරන රාශියක් ඇෙ.
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 උයතදපන දී ඇති යරිි  ප්රශ්නව ය ක යමකක් ිළිතුරු  පයය්ව.
 1, 2, 3, 4 ප්රශ්නවලට ්  5, 6, 7 ප්රශ්නවලලි් එකක ්  ිළිතුරු  පයය්ව.
 තමම ප්රශ්නව ය්රය ිසි  ටකුු  පං්යතල 80 කි.
1.

i සිට x නෙක් ඇර) සියුන අනු නකාටා්වලට නකටි උනෙර ලියන්ෙ. කිසියම් අනුනකාටාකට
ඔබ උනෙර නොලියන්නන් ෙම්, ි  අංකය ලියා ඉව රිනයන් ඉරක් අඳින්ෙ.
අ.
පන්සිය පෝ ජාෙක නපාෙ සිං ලයට ෙැ ස සියවා කුනක් ල?
i.
ආ.
ක් ාඳ ා අලාළ කරනන මූලාශ්ර ග්රන් ය කුනක් ල?
ii.

අ.
ආ.

ගුනර)ල කාවයනේ කතුවරයා ෙම් කරන්ෙ.
ගුනර)ල කාවයය ලියවුනණ් කුනෙ ාාි ෙය යුනයක දී ල?

iii.

අ.
ආ.

ජාෙක කො ආකෘර)නේ අංන තුෙ ෙම් කරන්ෙ.
පන්සිය පෝ ජාෙක ලියැවුනණ් කානන අනුග්ර නයන් ල?

iv.

අ.
ආ.

සිං ල පන්සිය පෝ ජාෙක නපාෙ ඇසුරු කරනනෙ රචිෙ පරිවාර ග්රන්
වථයන කීය ල?
ක නනාෙවා ල?

v.

අ.
ආ.

ගුනර)ල කාවය ර,ො කිරීනට ආරාකෙය කරෙ ලද්ධනද්ධ කවුරුන් විසින් ල?
ගුනර)ල කාවයනේ ඇතුළන පලය ාංඛ්යාව නකාපනණ ල?

vi.

අ.
ආ.

ගුනර)ල කාවය නිථයනාණය කිරීනට පාලක වූ ජාෙක කොව කුනක් ල?
නනන කාවය ාංග්ර ය ආරම්භ කිරීනට නයාලානනෙ ඇර) නලනෂ ාි ෙයැයි
ාැලනකෙ නණය කුනක් ල?

vii.

අ.
ආ.

පන්සිය පෝ ජාෙක නපානන ඇර) ජාෙක කො නණෙ කීය ල?
පන්සිය පෝ ජාෙක නපානන දීථයඝෙන ජාෙක කොව කුනක් ල?

viii.

ix.

x.

"නම් රේජුරුනවන ඉො නරණ භයින් භයට පනව ගියා "
අ.
නම් රේජුරුනවන යනු කවුරුන් ල?
ආ.
නනන නකාටා කුනෙ පා නනන් උපුටානනෙ ඇන ල?
අ.
ආ.

ගුනර)ල කාවය ර,කයානන ගුරු ි මියන් කවු ල?
ගුනර)ල කාවයය අලාළ වෙ කාවය විනශ්ෂය කුනක් ල?

" නා් න යින් කල්ල නොයවා ය පන ෙැෙකින් ව ා නික්මුණු නැෙව"
අ.
නනන ප්රකාශය කීනව්ප කවුරුන් විසින් ල?
ආ.
නනන ප්රකාශය සිදු කනළ් කුනෙ ා් ාෙයක සිට ල?

(9)
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

OL/2020/21-S –III /RCG(EDU)

2.

3.

ප ෙ ාඳ න් නලය ා පලය පාඨ කියවා අාා ඇර) ප්රශ්ෙවලට නකටි පිළිතුරු ලියන්ෙ.
ලි නකනරමින්
ාපැමිණි
i. ව ය ව ය නනා
ගිය ගිය ෙැෙ ඉා්වා රන් මුතු
මිණි
ගිය ගිය ව ය ෙල ෙ නනන් නනෙ
මිණි
.............................................................................
අ.
නනන පලයනේ ඉර)රි පලය ාම්ූ ථයණ කරන්ෙ.
ආ.
ව ය ව ය නනා යෙ පල නලනකි  නනරුන ලියා ලක්වන්ෙ.
ii.

සුවඳ නෙනලි  ෙනෙ ලල ප න් ආනලනකනයන් නන්කලාන පුෂනයදතමතටතලටම්බිෙ
ොොවථයෙ විචිත්ර විෙතතව යටක්ිෙ අලංකෘෙ ශ්රී ය න් නථයභය.
අ.
ඉ ෙ වාකය ඛ්ණ් නයි  ෙල කු  අකුරින් ලැක්නවෙ ව,ෙවල අථය ය
ලියන්ෙ.
ආ.
නනන ප්රකාශයට ාම්බන්ක පුද්ධනලයා කවු ල?

iii.

පියාන් නොව බිඟු ලැන් රැඳි
නකාපුලී
අවාන් නොව නවණ ෙලටන
කුහුලී
නඳ ාන්සුන් පිනයාවින් සිටි
නොාැලී
නජ නාන් සිර)යම් නජ සිරි
කිනයලී
අ.
නනි  පළමු පල නලනකි  නනරුන ලියන්ෙ.
ආ.
නනන පලයනේ ඇර) උපනාව ලියා ලක්වන්ෙ.

iv.

"නෙන ව නයි  යන්නෙි  නට කුනක් දී ලැයි"
අ.
නනන ප්රකාශය කීනව්ප කවුරුන් විසින් කා ට ල?
ආ.
නනන ප්රකාශය කීනව්ප කුනෙ අවා් ාවක ල?

v.

"නිනණ්ඨ නා්ොවක් පරිද්ධනලන් ඉා් ලූ ලූ අෙ ුහුබඳවා පිනයමි"
අ.
නනන ප්රකාශනේ ඇතුළන ර,ො උප්රනය කුනක් ල?
ආ.
'නිනණ්ඨ නා්ොවක්' යන්නෙන් අල ා් කනළ් කුනෙ පිරිාක් ල?

i.

නන ්ෂක පඬිතුනානන ,රිෙනේන,
නක්වට්ටට බමුණානන ,රිෙනේන
ලක්ෙට ලැනබෙ ය පන ා අය පන ,රිෙ ලක්ෂණ නිලසුන් ලක්වමින් විනාන්ෙ.
ෙැෙන ාන

ii.

සුදුසු උපනා භාවිො කිරීනන
නකටි වැකි ා ව ගු වැකි සුදුසු පරිව  නයදීනන නිාා ාෙරකන්නන්ත්රණය කොව ාාථය ක
වී ඇෙ.
උචිෙ උලා රණ තුළින් පැ ැව ලි කරන්ෙ.
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4.

i.

ශබ්ලාලංකාර භාවිෙයන්
අථය ාලංකාර භාවිෙයන්
නැෙවින් සිදු කිරීන නිාා නවණ මිි ර පලය රාවන වී ඇෙ. නියමිෙ නකාටා ඇසුරින්
නිලසුන් නලක බැගින් ලක්වමින් විනාන්ෙ.

ii.

රැා්ව සිටි ානවයින් ා
රැා්ව සිටි මිනිසුන්
වීණා වාලෙය රා විඳි අයුරු ගුනර)ල කාවය කතුවරයා ලැක්වූ ආකාරය උලා රණ නලක
බැගින් ලක්වමින් විා්ෙර කරන්ෙ.

 5, 6, 7 ප්රශ්ෙවලින් කකට පනණක් පිළිතුරු ලියන්ෙ.
5.

නන ්ෂක පඬිතුනන්නන ප්රඥයෝාව නිරූපණය වෙ ආකාරය ාෙරකන්නන්ත්රණය තුළින් පැ ැව ලි
කරන්ෙ.

6.

යම් නකනෙකු ව,ෙ විොශකාරී නලා භාවිෙනයන් ානාජයට විය ැකි ානි ාෙරකන්
නන්ත්රණය පා න ඇසුරින් විනාන්ෙ.

7.

වෑනෙෑනව්ප ි මියන්නන ප්රර)භාූ ථයණ කවීනවය ගුනර)ල කාවයනයන් පැ ැව ලි නව්ප. උචිෙ
උලා රණ 3 ක් වන ලක්වමින් පැ ැව ලි කරන්ෙ.
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