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   1 ශ්කොටව                                            පිළිතුරු 

(1)  3     (11) 3      

(2) 4                     (12) 4       

(3) 2     (13) 1      

(4) 4     (14) 4      

(5) 1     (15) 2      

(6) 2     (16) 2      

(7) 4     (17) 3      

(8) 3     (18) 1      

(9) 1     (19)     3 

 (10) 2     (20) 1    

(කුණු 1x40=40) 

              2 ශ්කොටව 

අනිලාර්ය ප්රන්ය 
1. (1)  ාානිශ්යල්                          (කුණු 2) 

(2) ශුභාරංචි ශා ක්රියා ශ්ඳො     වංශ්ේ    එළිාරව් වාහි යය                                                (කුණු 3) 
(3) ජීලනාායක ශ්භොජනය මම ශ්ලමි   ශ්ෝකශ්ේ ආශ්ෝකය මම ශ්ලමි   බැටළුලතුට ශ්ාොරටුල මම  
      ශ්ලමි  මම යශඳත් එශ්ේරා ශ්ලමි   පුනර්ජීලනයා ජීලනයා මම ශ්ලමි  මාර්ගයා ව යයා ජීලනයා  
       මම ශ්ලමි වැබෑ මිදි ලැ මම ශ්ලමි                                                                              (කුණු 4) 
(4) ප්රංවා ීතිකකා   ිලාඳ ීතිකකා    තුික ීමශ්් ිතිකකා   ප්රඥා ීතිකකා  රාජීයය ීතිකකා    
     සිශ්යොතු ීතිකකා   ශ්ශලත් ලතුානා ීතිකකා   ිල්ලාවශ්ේ ීතිකකා                                       (කුණු 3) 
(5) අඳ ජීිල යට ඳැමිශ්ෙන අභිශ්යෝග ඉදිරිශ්යහි ක්රිව්තුතු ලශතුශ්වේට වාෂි ද ාැමම. 
     අශ්ේ ජීිල  ලට එදිශ්නාා ශමුලන අභිශ්යෝග ලට ිල්ලාවශ්යතු පිළිතුරු ීමම.                (කුණු 4) 
     (මුළු කුණු 16යි) 
 
 

2. (1)  ශ්ාිලයතු ලශතුශ්වේශ්ේ කරුොල ආාරය ශා රැකලරෙයයි                                            (කුණු 2) 
(2) - ගැබ් ගැනීම ශ්ව්ානාලෂි වීම  
      -ිලලිරුාාල ඇිකල ාරුලතු බිහි කිමම 
      -වැමියාට ආාරය කෂ ා ඔහු ඇයල ඳානය කිමම                                                        (කුණු 3) 
(3) දුර්ඳමෂිාලෂි ඳැමිණි ිලට ශියයා ඉතු ජය ගතුනා ආකාරය පිළිබාල ඉදිරිඳත් කර  
     ඇික කරුණු වකා බා කුණු ශ්ාතුන.          (කුණු 6) 
 
 

3. (1) ශ්වොරකම   මිනිව් ඝා න   ඊර්යාල ආදිය          (කුණු 2) 
(2) වාමුශ්ලල් අලවාන ිලනි්චයකාරයාය  දිලැසිලරශ්යකි    පූජකශ්යකි  
     වාවුල්ල ශා ාාිලත්ල රජකමට ආශ්ල්ඳ කශ්ෂේය.          (කුණු 3) 
(3) - අතු අයශ්ේ යශඳ  ශ්ලනුශ්ලතු ක්රියා කිමම  
      - අතු අය මුහුෙ ශ්ාන ගැටළු ලීම උාව් කිමම 
      -ප්ර්න ශා ගැටළු ලීම වීර නායකයතු ශ්මතු ශ්ාිලයතු ලශතුශ්වේට යා්ඤාා කිමම 
      -ශ්ාිලයතු ලශතුශ්වේ අඳ වමග වැම ිලටම සිටින බල ිල්ලාව කිමම       (කුණු 6) 
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4. (1) ජ්මශ්ේ ීමම ආදිමව් පියතුශ්තු අඳ බන ඳාඳය ජ්ම ඳාඳය ශ්ව්.                                  (කුණු 2) 
(2) බරඳ  ශ්ශලත් මරණීය ඳාඳශ්යතු අඳ බන ිලඳාක 
     - ශ්ාිලයතු ලශතුශ්වේ වමග මිත්රත්ලය කැී  යාම 
     - අඳශ්ේ ආත්මික ජීිල ය මරෙයට ඳත්ශ්ව්. 
     - ඉ්ට ලරප්රවාා අහිමි වී නිරය හිමිශ්ව්.          (කුණු 3) 
(3) යා්ඤාා කිමම   යශඳත් ක්රියා කිමම    ශ්ේල ප්රවාා නිධාන බා ගැනීම    
       පුෙය ක්රියා කිමම           (කුණු 6) 
 
 

5. (1) -ලයව්ග  වී ශ්ශෝ ශ්රෝීත වී ශ්ශෝ මරොවතුන  ත්ලශ්ේ සිටින අය  
      - බරඳ  වැත්ක් ලට සූාාන් ල සිටින අය 
      - මරොවතුන ශ්නොවුලත් වල්ල්ඳ කායකිතු මිය යා ශැකි අය      (කුණු 2) 
(2) -ශ්ඳෞේගලිකල  මතුශ්ේත් මුළු ශුේධ ව වභාශ්ව්ත් යශඳ  ශ්ලනුශ්ලතු ශ්රෝීත ව පුේගයා ක්රිව්තුව්  
        ලශතුශ්වේශ්ේ දුෂිප්රාේිකයට ව්බතුධ වීම  
      - ශ්රෝීත බල ශ්ශෝ ලයව්ග  වීශ්මතු ඇික ලන ශ්ව්ානා ක්රිව්ිකයානි ලාාශ්ලතු ාරා ගැනීමට අලය 
        ෂිිකය වාමය ශා ධධර්ය ැබීම 
      - ශ්රෝීත  ැනැත් ාට ඳව් කමා කිමශ්් ශ්ේල ප්රවාා නිධානය මිතතු ඳාඳ ෂිමාල බා   
        ගැනීමටඅලවථ්ාලෂි ශ්නොිකබුනත් ඔහුශ්ේ ඳාඳ ලට ෂිමාල ැබීම      (කුණු 3) 
(3) ශියයා නිර්මාෙය කර ඇික යා්ඤාාල ශ්ාව බා කුණු ශ්ාතුන.        (කුණු 6) 
 
 

6.  (1) ව්ත්රි ෂණෙ   බා අඳශ්යෝජන  පූර්ල ලිංිතක ව්බතුධ ා        (කුණු 2) 
 (2) ආත්ම ාමනය   යා්ඤාාල   මරයට ගරු කිමම                                                           (කුණු 3) 
 (3) ශිය පිළිතුරු වැකිල්ට ශ්ගන කුණු ශ්ාතුන                                                        (කුණු 6) 
 
 

7. (1) මරිය තුමියශ්ේ උාාන ීතය   ශ්වකරියව් තුමාශ්ේ ප්රංවා ීත ය 
     සිමිශ්යොතු තුමාශ්ේ ප්රංවා ීත ය        (කුණු 2) 
(2) අසීසිශ්ේ ප්රැනිසිව් මුනිතුමාශ්ේ යැදුම   ඳරමඩල  යා්ඤාාල 
     තුතුකා ආරාධනාල           (කුණු 3) 
(3) ශියයා වශතු කර ඇික උඳශ්ාව් වැකිල්ට ශ්ගන කුණු ශ්ාතුන                           (කුණු 6) 
 

 


