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                   සසනාාහි  ළළා්  ධ්යාළා ශ්ාළාතමත්ශ්්තුවව  
                               වතමෂ ධවසාා ඇගයීම - 2021  
                                සිංහල සාහිත්යය  සාසනවාාය  
        
 10 ශ්රේණිය                                                  පිළිවරු ළත්රය   
        
                      Ⅰළත්රය     

        
 (01) (ⅰ) (ධ) බුදු ජාණතු වහතුශ්සේ    

   (ආ) ශාසාය කළකිරුණු භික්ෂුවකට    
        
  (ⅱ) (ධ) එ ක පු තු සඳිතු දුරු ශ්වයි ශ්ලොව ගා ධඳුරු  

    ශ්ා ක ත් රු රැසතු එ ශ්ලසට ශ්ාො ම ශ්ේ ය දුරු  
   (ආ) පිතු ධඩු  ප්රශ්යජජායක් ාති  පුවතු සයයක් ලතබුණ්  ළලක් ාතත්ඉතත්ා තව් 

වතුශ්තු ගුණශ්යතු ා නුවණිතු ා සලශ්යතු ා යු්  පුවතු ම යඉ 
 

     
        
  (ⅲ) (ධ) ශ්වසක් ළහා    

   (ආ) ජිඉබිඉශ්සේාාාායක මහත්ා    
        
  (ⅳ) (ධ) ඇසනඉමහිතුා හිමි    

   (ආ) ධපි තළදිතුශ්ා්  මතශ් තුශ්ා්   ත්නිවම යඉඑය ශ්ලොශ්ේ ාහම යිඉ එයිතු 
පිටසනත්  විධියකිතු  එය සදු ශ්ාොවා සව ළතවසීමඉ 

 
     
        
  (ⅴ) (ධ) මහගම ශ්සේක     

   (ආ) මශ්ාජමතුදි     
                              (ලකුණු 4 × 5 = 20)  
        
 (02) (ⅰ) ඇයට පුශ්ත්කු ලසා ශ්ාා ශ්ලස තල්ලීමඉ                                                (ලකුණු  4 යි   

     
  (ⅱ) සල්ව්  ශ්ේවියකි ,  ප්රඥාාවතුත්ය , තළායශීලීය , පුණයවතුත්ය , ශීලාචා ය  

                                          (ලකුණු 4 යි   
  (ⅲ) එශ්කකු  පියකරුය , ශ්මජඩයඉ  

   ධශ්ාකා විරූපීය , බුේධිම් යඉ    
        
  (ⅳ) කුස ත්ණ  

   දිව සළුවක් ා    
   දිව සඳුතු හ යක්    
   ළ සව මාා ා මල්    
   ශ්කොකාා ා් වීණාවක්    
                                          (ලකුණු 6 යි   
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   නැතහ ොත් ,    
        
 (02) (ⅰ) ළතල් කවි  

   කළශ්ගඩි කවි    
   ශ්ගොය් කවි    
   ළාරු කවි  (ලකුණු 4යි   
        
  (ⅱ) ළාළුව , කාතුසය , ශ්වශ්හස , මහතුසය නිවා ගතනීමට , සවට ප්රකාශ කිීමමට   

                                        (ලකුණු 4 යි   
  (ⅲ) ළතල් රැකීශ්්දී නිදිමත් , ළාළුව ාති  ක ගතනීම , කළශ්ගඩි , මතටි ළාගා සකසන 

ක ගතුාා ධයුරු , ාගිතුා සතරි කඳු දුතමග ත් ණය කිීමශ්් දී , ළාරු ළදිතුාතුශ්ේ 

දුක්ඛ  ශ්ාජමාසනසයතු ,ශ්ප්රේමය පිළිසඇ ඇි ක ා ශ්ේාාා් මක හතම්් , ගතමියාශ්ේ 
ගතමි ජීවිත්ශ්ේ විවි් ධවසනථා සේධි ජා කවියා කවියට ාගා ි බීමඉ(ලකුණු 6 යි   

 

    
    
    
        
  (ⅳ) ජා කවියා වියශ්ත්කු ශ්ාොශ්ේඉඇත්ත් විට ශ්ළොත් ළශ්්  තග් කමක් ාති  ධශ්යකිඉ 

නිරු් සාහක  වාතු ඇත්ඉස ල , ගතමි ළරිස ශ්ේ ශ්යදු් ඇත්ඉශ්සජඹු තාල , ශ්කකටිය  
මල් , හිමවශ්්  ,කටු කතශ්ල් වතනි ශ්යොාා ගතනීමඉසිංකීතමණ සසක් ශ්වනුවට ධ මුණ  
ස ලව කීමට ත් සහ ාතීමමඉ(ලකුණු 06 යි  

 

    
    
    
        
                                         Ⅱළත්රය     

        
 (01) (ධ) සිංහල සහ ශ්ාමළ ජාත්ාව ධත්  ධාවශ්සජ්ය නිසා ඇි වා දු සනථභාවය පිළිසඇව හා 

සයලු  ආකා ශ්යතු සම වු ජාතීතු ශ්ාක ධත්   ඇි  ශ්් දු සනථභාවය සමාජ ප්රගි යට 
ධයහළ්  ශ්ලස සලළාා සතවිතු එම දුතමවලත්ා මඟහ වා ගතනීම සඇහා කවියා ත්ම 
නිතමමාණය ශ්යොාා ගතනීමට ත් සහ ාතීමමඉ 

 
    
    
    
        
  (ආ  වතමත්මාාශ්ේ ධාවශ්සජ්ය නිසා ඇි වා ධසමගික් දුරු වී , ජාතීතු ධත්  සමගිය 

වතම්ාය වීම යඉඒ සඇහා කවියා ශ්් ප්රශ්ේශ ශ්ාශ්කහි ඇි  සමාා ධසමාාක් 

ාතක්වීමට ළරිස  වතමණාා ශ්යොාා ගනියිඉ  හිරු තාාවීම , සඇ හා  ත්රු ළායා ඒම  , 
මඇාල හතමීම ආදි ශ්සොසා ාහශ්් සදුවී් ශ්මහිදී ශ්යොාා ශ්ගා ඇත්ඉ 

 
    
    
    
    තාා :   " තුත්රු රිදී ත්රු සවසට ශ්ළළට ඇශ්ේ "  

       "හඇ ඇි  ාාට  සස  රැසන ාහ  හශ්ේ"  

    යාාදී ශ්ලසතු ළරිස  වතමණාා ශ්යොාා ශ්ගා ඇි  ධයුරු ාතක්විය යුවයඉ  
        
  (ත    තවශ්තම සහ ාකුශ්ේ ශ්වශ්සා ජාත්ාවට ධවශය වනුශ්ේ ජාි  , කුල , ආග් ආදී 

ශ්ේා වලිතු ශ්ත්ො ව ජීව්   වීමට යඉ 
 

     
     ාරු ළතටවුතුට ජීවිත්යක් ලසාදීමයඉ  

     එකිශ්ාකා  සහජීවාශ්යතු  විශනවාසශ්යතු සතඳීමඉ  

     තවශ්තම ශ්මතුම ාකුශ්ේ්   දුක් විඳිා මිනිසුතු සටීමඉ  

     ඒ හතම ශ්ාාාශ්ේම ස්  වළ ධනුක්ළාව , සිංශ්ේදී සව ළතවතීම ශ්ළොදු ලක්ෂණයකිඉ 
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  (ඊ    තවශ්තම හා ාකුශ්ේ මිනිසුතු ධත්රිතු ධත්ශ්ළොසනසකට ළමණක් වි සක ක් ශ්සජ 

ක ශ්ගා ශ්් ශ්ාපිරිස ධත්  ළවු ක් සතඳීමට ධවශය සව ශ්ළනීමඉ 
 

     
     යස තසුරිතු පිරි මිනිසුතු ත්ම ආධිළත්යයතු සඇහා  

භූමිය ප්රාතමථාය කිීමමඉ 
 

     
     සීමා මායි් සලකුණු ක ශ්ගා කිරුළු ළතළඳීමඉ  

     කව  ශ්හජ තළායකිතු ඔවුතු ජයශ්ගා  ාජය් වය ලතස දු්පළවතු ධමත්ක කිීමමඉ  

        
  (ත    සිංහල ශ්ාමළ ජාත්ාව ධත්  ජාි ක සමගිය ධවශය කරුණක් සව,  

     වස  සයයකට ආසතුා ති හාසයක් ඇි  ශ්මම ළාය ළතුි ය මගිතු තවරු 
ාකුණු සුහඇත්ාවය වතම්ාය කිීමම තචිත් ජීවිත්ාාතමශයක්  සළයා සවඉ 

 

     
     සිංකීතමණ ශ්ලස තවශ් ්  ාකුශ්ණ්  සුහඇත්ාවයට වඩා එදිරිවාදීකමට ම මඟ ළෑදී 

ඇි  සනවභාවය සතුසඇවීමට ා ධගාා ළාය ළතුි යකිඉ 
 

     
                              (ලකුණු 6 × 5 = 30)  
        
    කුස  ජු ශ්ළොකුශ්ේ සතඟව සට ළසාවතීයශ්ේ ධි තු ධල්ලා ගතුාා ධවසනථාව. 

එශ්කශ්ණහි ප්රභාවතී ශ්ත්ොශ්මජ ළසන පියුශ්මතු ගතවසීග්  ශ්ළොකුණක් ාතක ඉඉඉඉඉඉඉඉඉඉඉඉ 
 

    
    කුස  ජු ළසාවි යශ්ේ මුහුණට ශ්කළ ගසා ධවසනථාව 

"තදිතු ධමු් ශ්ත්ක් වී ා් මට මීට වඩා වතරැේශ්ාක් ාතත්ඉ ප්රාණය ඇේාඉඉඉඉඉඉඉඉඉඉඉ 
 

    
    කුස කඩුව ඔසවාශ්ගා ගතමජාා ක ා ආකා යඉ 

"එකල කුස  ජ්ජුරුශ්වජ ඒ ඇව පිට " 
 

    
                                       (ලකුණු 15 යි   
        
 (03)   ාග ශ්ේ සට ගමට ගිය ආගතුවකශ්යකු ගතමිශ්යකුශ්ගතු ලතබ ස් කා යක් ශ්ලස 

හඳුතුවා දී ි බීමඉ 
 

    
    ප්රි ලාභයක් ධශ්්පක්ෂා ශ්ාොක  ගතමිශ්යකු විසතු ආගතුවකශ්යකු ශ්වත් ාක්වනු ලතබ 

සිංග්රහයඉ 
 

    
    ගතමි සසන වහ  , ගතමි ළරිස ය ඔහුශ්ේ දිවි ශ්ළශ්වත්ඉ  

    ඔහුශ්ේ දිවි ශ්ළශ්වත් , දු්පළ්  සව නිතමවයාජ සව  

    සුහා සව , සිංග්රහශීලි සව , ස ල  නිතමවයාජ සව  

        
    තාා :   ශ්ළොල් ශ්ාහි ශ්ාොඩ් ගසන වාඉඉඉඉඉඉ  

       ශ්ගඩියක් කඩාශ්ගා ශ්ගමිදුල ඉඉඉඉඉඉඉඉ  

        
                                    (ලකුණු 15 යි   
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 (04)   ධතු ධයශ්ේ යහළත් සඇහා කතළවී කටයුව කිීමම ඉ  

    බුේධිම් භාවයඉ  

    කළගුණ සතලකීමඉ  

    සත්යවාදී සවඉ  

    ආාතමශව්  සවඉ  

    සුාා දුාා සනවභාවය හඳුාා ශ්ගා සමාජ කටයුව සදු කිීමම ඇවළු සමාජශ්ේ යහ 
ළතවත් ම සඇහා ධවශය වා තළශ්ාසන ධාාළ ළාය සමඟ ලියා ි බිය යුවයඉ 

 

    
                                      (ලකුණු 15 යි   
        
 (05)   ත්ම කතමත් ත් තටුක  ගතනීමට ාරුවතු තාතුදු වීමඉ  

    තාා :   ශ්වසක් ළහා සෑදීමට මවශ්ේ ධනුසල ශ්ාොලතබුණු ාමු්  කථකයා්  
ාතගණිය්  ධයියා ඊට ශ්මශ්හය ව සවඉ 

 

      
        
    කුඩා ාරුවතු ධඩ ාස  ක  ගතනීමඉ  

    තාා :   ාතගණිය  හිඇ සටි ත්තනිතු ාතගිට ඔහුශ්ේ හිසට ාතඩි ළහ ක් දීදිවයාමඉ 

       
    ත්මා ප්රිය ක ා ශ්ේ ත්මාට ම හිමික  ගතනීමට ත් සාහ ාතීමමඉ  

    තාා :   කථකයාට ශ්හොශ් තු ාතගණිය තණ ළවරු ත්ම ශ්ාකකුල් යට සඟවා 
ගතනීමඉ 

 

       
        
    ාිංගි ධලු්  ගවුමක් ඇඇ මුහුශ්ේ පියරු ාමා ළතමිණි ධවසනථාශ්ේ දී කථකයා වළ 

ඊතමෂයාවක් හට ගතනීම නිසා ඔහු රියා ක ා ආකා ය 
 

    
    තාා :   ධයියාශ්ේ ධත් පිළිසනසුණු ධවසනථාශ්ේ දී ධයියා මිය යතුාට ඇත්තයි 

සතීමඉ 
 

       
   ශ්මවතනි ධවසනථා මගිතු ළමා ශ්ලජකශ්ේ ධ් ාතකී් ළමා සවවිලි නිරූළණය ක  ඇි  

ආකා ය සඇහතු ක  ි බීමඉ(ලකුණු 15 යි  
 

    
     
   2 , 3 , 4 , 5 ප්රශනා සඇහා ලකුණු ්රමය  
        
   තාාහ ණ 3 සඇහා - ලකුණු 03  
   තාාහ ණ හා පිළිවරු හා ගතළපීම - ලකුණු 12  

     මුළු ලකුණු 15  
        
    ප්රශනාය හතඳිතුවීමඉ    

    තාාහ ණ 1 හා එය ළතහතදිලි කිීමමඉ   

    තාාහ ණ 2 හා එය පිළිව ට ස්සතු්  කිීමමඉ  

    තාාහ ණ 3 හා එය පිළිව ට ස්සතු් කිීමමඉ  

    නිගමාය හා සමාශ්ලජචායඉ    

        
 


