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කාලය පැය - 1 යි. මිනිත්ුව 30 යි.

නම / විගාග අංකය : ………………………………………………………………
1.

11 fY%aKh
s

(i) සිට (iv) තෙක් ඇති සියලු ම අනුතකාටස්වලට තකටි උත්ෙර ලියන්න. කිසියම් අනු තකාටසකට
ඔබ උත්ෙර තනාලියන්තන් නම් එහි අංක ලියා ඉදිරිතයන් ඉරක් අඳින්න.

Not for Sale

i.

(අ)
(ආ)

'අස්' ප්රෙයය තයතනන ේධිතෙ පනයක් ලියන්න.
'ඉලි' ප්රෙයය තයතනන කදනන්ෙ පනයක් ලියන්න.

ii.

(අ)
(ආ)

සංයුක්ෙ ස්වර ලියන්න.
එම ස්වර විග්රහ  කර ලියන්න.

iii.

පහ ෙ නැක්තවන කර්ෙදකාරක වාකය තනක කර්ම කාරකයට හ රවා ලියන්න.
(අ)
(ආ)

iv.

ගුරුවරු විනය ගරුක ශිෂයයන් අගය කරති.
නිලධාරියා වගා හ ානි කරන කීඩෑවන් තපන්වා දුන්තන් ය.

තමහි (අ) (ආ) වාකයවල තයී  ඇති වෙ යන පනයට තත්රුම් තනකක් ඇෙ.
තවන් තවන් ව ලියන්න.
(අ)
(ආ)

තත්රුම් තනක

යත ෝධරාවෙ මහ නුවර යුගතේ රචනා වී ඇෙ.
ගින්තනන් පසු ඔහුට ඉතිරි වූතේ ඇඳිවෙ පමණි.
(ලකුණු 20)

2.

තයෝධ කණ්ඩිය ප්රත් තේ විවින තගෝග වගා කටයුුවවල නියුක්ෙ වූවන් උතනසා තගාවි සමායයක්
ආරම්ග කිරීමට කටයුුව තයානා ඇෙ. එම සමායතේ කැඳවුම්කරු වන සම්පත් කුමාරසිරි ඔබ යැයි සිො
තගාවි පිරිස් කරාශී කිරීමට තයෝගය නැන්වීම් ප්රිකාවක් පියෙතයල කරන්න. සංගමතේ අරණුණු
පැවැත්තවන ස්ථානය හ ා දිනය තමන් ම වැඩසටහ න පියෙබඳ විස්ෙරයක් න ප්රිකාතඇ ඇුව්ත් විය
යුුව ය. (වචන 100 ක් පමණ)

Not for Sale

නැෙතහ ාත්
ඔබ විනයාලතේ වාර් ක කලා උතල් පැවැත්වීමට සියලු කටයුුව සූනානම් කර ඇෙ. තමහි ී  ඉදිරිපත්
තකතරන වැඩසටහ න පියෙබඳ නයාය පරයක් සකස් ක් යුුව තඇ. තමහි සංවිධායක ඔබ යැයි සිො
කලා උතලත්හි සෑම අංගයක් ම ඇුව්ත් කරමින් කාල ක්මනාකරණය තකතරහි න සැලකිලිමත්
තවමින් තයෝගය නයාය පරයක් පියෙතයල කරන්න.
(ලකුණු 20)
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( අ.පි.බ)
පිටු අංක 01
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3.

(i) සිට (iii) තෙක් ඇති සියලු ම ප්ර ්නවලට තකටි උත්ෙර ලියන්න. කිසියම් අනුතකාටසකට ඔබ
උත්ෙර තනාලියන්තන් නම් එහි අංකය ලියා ඉදිරිතයන් ඉරක් අඳින්න.

Not for Sale

i.

(අ) ගුත්තිල කාවය රචනා කිරීමට තහ ්ුවව කුමක් න
(ආ) ඔබට නියමිෙ ගුත්තිල කාවය තකාටතස් කවි නිර්මාණය කර ඇති විරිත් තනකක්
ලියන්න.

ii.

(අ) සිංහ ල යනකවිතේ නැකිය හ ැකි විත ්ෂ ලක්ෂණයක් ලියන්න.
(ආ) යනකවියට ී ර්ඝ ඉතිහ ාසයක් ඇති බව ෙහ වුරු කරන ග්රන්ථය කුමක් න

iii.

"මදුව විකුණන්නා නැෙ. රන්හ ැර තගන තනාතනමි"
(අ) තමම පාඨය ඇුවලත් ග්රන්ථය රචනා ක් යුගය කුමක් න
(ආ) තමම ප්රකා තයන් ප්රකා කයාත කිනම් ගුණයක් ප්රකා තඇ න
(ලකුණු 20)

4.

පහ ෙ නැක්තවන ගනය හ ා පනය පාඨ කියවා අසා ඇති ප්ර ්නවලට තකටි උත්ෙර ලියන්න.
තනානනිති හ සරක් නුපුරුදු එ තිතනන
i.
පැමිතණන පිරිපෙ වලකනු තකතලසන
(අ) තම් ප්රකා ය කත්් කවරහු න
(ආ)
තිතනන යනු කවු න
ii.

වල දින අනහ සින් තමන් සුර ගඟ
නල බල සසල න් ර් තප් නුබ
තවල්ස ගැවැසි ණුුවසක් පබළු
බල මහ  ණුහුන එමසඳැ උුවරින්

අඟන
නැතගන
බබ්න
තපතනන

Not for Sale

(අ) ඉහ ෙ සඳහ න් කවිතයහි අන්ෙර්ගෙ උපමාව හ ා උපතම්ය ලියන්න.
(ආ) සමස්ෙ කවිතේ ම අර්ථය ලිහිල් බසින් ලියන්න.
5.

(ලකුණු 20)

i.

නිරවනය ශිල්පය මිස සාවනය ශිල්පතයන් තල කික ප්රතයෝයනයක් මිස තලෝතකෝත්ෙර
ප්රතයෝයනයක් නැති බව තපන්නා ී මත්

ii.

උ ගතස්න සිටුපුරයා ීවවිෙතේ අියතයෝග යයගත් අයකු බව නැක්වීමත් ස්ධර්ම
රත්නාවලි කුවවරයාත අනහ ස යි. නිර්දිෂ්ට කො වස්ුවව ඇසුරින් පැහ ැදිලි කරන්න.
නැෙතහ ාත්

i.

සාර්ථක ීවවිෙයක් ගෙ කිරීමට අව ය නැනණුුවකම් ලබා ී ම.

ii.

උනාහ රණ තගන හ ැර පාමින් අපූර්වත්වතයන් යුක්ෙව උපතනස් ී මට යනකවියා සමත්
බව හ ානා හීය පාඩතමන් සුදුසු උනාහ රණ නක්වමින් තපන්වා තනන්න.
(ලකුණු 20)
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පිටු අංක 02

