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I fldgi 
ැරකිඹ සුයුතුයි සු:-  

 සිඹලු සුප්රලනන සුර  සුිළිතුරු සුඳඹන්න. 

 ඉරි සුඇඳි සුක ො කේ සුඅදව  සුඩාත් සුමීඳ සුඅදව සුකදන සුක ො  සුදී සුඇති සුිළිතුය සුඇසුරින් සුකතෝයන්න. 
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08. තාලුජ සු අක්යඹක් සු , සු ඹ්නඨජ සු අක්යඹක් සු , සු දන්තජ සු අක්යඹක් සු , සු  ේඨජ සු අක්යඹත් සු ිළිකළින් සු කඹදී සු ඇති සු
යණඹ සුකතෝයන්න. 
1. ත සු, සු  සු, සුව සු, සුඋ සු  2. සුඵ සු, සුල සු, සුඛ සු, සුඩ සු සු 3. සුච සු, සුඑ සු, සු සු, සුඅ සු  4. සුඊ සු, සුභ සු, සුධ සු, සු  

 
 

 

 

 

 

වියය 

Subject 

 

ප්රථම ලාර ඳරීක්ණය - 2020 මාර්තු 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි ුතමංග විදයාය  - ඳානදුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

ඳත්රය 

Paper 
 

ගරේණිය 

Grade   

11 සිංශ   I,II  කාය 

Time     ඳැඹ සු  02 

 

නභ සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳලතිඹ සු සු:-   ……………………… 
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09. ර් ාක්ය සු ණඹ  සුඇතුශත් සුකනොන සුඅක්ය සුහිත සුයණඹ සුකතෝයන්න. 
1.  සු, සුශ සු, සුව සු, සු සු, සුල සු  2. සුණ සු, සුඩ සු, සු  සු, සුඪ සු, සුඨ සු  සු සු3. සු  සු, සු  සු, සුඛ සු, සු  සු, සුඞ 4. සුබ සු, සුඑ සු, සුඳ සු, සුභ සු, සුඵ 

 

10. උක්ත සුනාභ සුඳද සුඳභණක් සුඇති සුයණඹ සුකතෝයන්න. 
1. භඩුකු සු, සු ාන්තාක් සු, සුනයි සු, සුමු ටින් සු  2. සුඵැල්රක් සු, සුකවැනකක් සු, සුනරි සු, සුක ොවුල්ලු 
3. සුඔවුන් සු, සු ලඟාකෝ සු, සුදරුන් සු, සුකුරුල්රකු සු  4. සුභාලි ාකෝ සු, සුැේදන් සු, සුිහිණුම් රුකෝ සු, සුජරධායා 

 

11. උඳර් ඹක් සුයහිත සුඳදඹක් සුඇති සුයණඹ සුකතෝයන්න. 
1. සුඵ සු, සුඋඳචායා සු, සුප්රතිචාය සු, සුකතො සු   2. සුවැක කරන සු, සුකනොභනා සු, සුඅනීඳ සු, සුඅබිදම් 
3. සුඅදියුරු සු, සුඅබිකඹන සු, සුද්පුර සු, සුකුදිටු සු   4. සුඉකුත් සු, සුඳඵර සු, සුඋදුල් සු, සුඳක් 
 

12. ජීද්තඹ සුඇතිතාක් සු ල් සුඹන්න  සුතවැඳදඹ සුන්කන්, සු 
1. දා ාලි   2. සුඹාජී සු  3. සුදිද් ල් සු  4. සුදාතවැ  

 

 ඉරි ඇඳි ඳද කලර ලයාකරණ ගණයට අයත් දැයි ගැෝරන්න. 

13. නැණලැකු සුවු සුඔහු සුය  සුඵභවත් සුකීර්තිඹක් සුක න සුදුන්කන්ඹ. 
1.  ෘදන්ත සුඳද සු 2. සුයු ර සුඳද සු  3. සුතේධිත සුඳද සු  4. සුද්කලේණ සුඳද 

 

14. ඇතු ල්පුය සුගශලත් සුකුරුණැ ර සුඅතීත සුයාජධාවැඹකි. 
1. තේධිත සු  2. සු ෘදන්ත සු  3. සුඋඳර්  සු  4. සුවැඳාත 

 

15. ආ ායාදී සුිළිකශ සුඅුව සුවැැයදි සුා ය සුකතෝයන්න. 
1. අම්ඵරන්ක ොඩ සු, සුඑේඳාර සු, සුඋඩ භ සු, සුඹ්ඳනාඹ  සු, සුඉත්තෑඳාන 
2. ඉත්තෑඳාන සු, සුඹ්ඳනාඹ  සු, සුඅම්ඵරන්ක ොඩ සු, සුඑේඳාර සු, සුඋඩ භ 
3. අම්ඵරන්ක ොඩ සු, සුඉත්තෑඳාන සු, සුඋඩ භ සු, සුඑේඳාර සු, සුඹ්ඳනාඹ  
4. අම්ඵරන්ක ොඩ සු, සුඋඩ භ සු, සුඉත්තෑඳාන සු, සුඑේඳාර සු, සුඹ්ඳනාඹ  

 

16. ඳද සුකඵදීභ සුඩාත් සුවැැයදි සුකඹදී සුඇති සුචනඹ සුකතෝයන්න. 
1. ිරිසිදු සුජරඹ සුඳානඹ සුකිරිකභන් සුකෞඛයඹ සුතත්ඹ සුඹවඳත් සුකද. 
2. ක ොද්කඹෝ සුද සු ම් රුකෝ සුද සුය  සුලර්ධනඹ  සුඑ  සුකේ සුතභ සුශ්රභඹ සුැඹ සු යති. 
3. අි සුඅල් සුැසිඹන් සුභඟ සුාභ සුදානකඹන් සුජීත් සුකමු. 
4. අඳකේ සුඅයමුණ සුනඹල සුකඳෝෂිත සුරල ාක් සුබිහි සුකිරිභයි. 

 

17. වැැයදි සුද්න්ධි සුඳභණක් සුකඹදී සුඇති සුඳද සුකේළිඹ සුකතෝයන්න. 
1. ශිල්ඳා සු+ ආඹතනඹ සු, සුභහින්ද සු+ ආ භනඹ සු, සු ාර සු+ උචිත සු, සුචී සු+   
2. වීය සු+ උදාය සු, සුඳය සු+ උඳ ායඹ සු, සුජාති  සු+ අභිභානඹ සු, සුඳන සු+ ඉඳුයන් 
3. ද්දයා සු+ අුවකර සු, සුලාසුත්ර සු+ උේග්රවණඹ සු, සුභව සු+ බික්භන සු, සුඅති සු+ උත්තභ 
4. ම් සු+ ඇ සු, සුර් සු+ අල  සු, සුදඋ සු+  සු, සුචන්ද්ර සු+ කරෝ ඹ සු 

 

18. මුලින් සුදී සුඇති සුඳදඹ  සුභාන සුඅර්ථඹක් සුකදන සුඳදඹක් සුඇතුශත් සුකනොන සුකේළිඹ සුකතෝයන්න. 
1.  ාලචන සු - සුමිණි සු, සුරුන් සු, සුයත්න සු, සුයජ  
2. වැකම්ඹ සු - සුකභොකවොත සු, සුකද ඹ සු, සුතේඳයඹ සු, සුප්රාවඹ 
3. යජන සු - සුයජු සු, සුවැරිඳු සු, සුදද්ලි සු, සුයාජයඹ 
4. මිහිකරොල් සු - සුමී සුඳැණි සු, සුමී සුභැනා සු, සුමිහි ත සු, සුයජු 

 

19. මුලින් සුදී සුඇති සුඳදඹ  සුද්රුේධාර්ථඹක් සුකදන සුඳදඹක් සුඇතුශත් සුකනොන සුයණඹ සුකතෝයන්න. 
1. ලකීර්ණ සු - සුයාකර සු, සුයර සු, සුක ටි සු, සුආකර 
2. අුවකරෝභ සු  සු- සුද්කරෝභ සු, සුප්රතිකරෝභ සු, සු සුඅුව යණ සු, සුඅුවරඳ 
3. වැඵ සු - සුවැතය සු, සුවැයන්තය සු, සුවැති සු, සුවැයතුරු 
4. ලෘත සු - සුප්රා ෘත සු, සුද්යර සු, සුද්ෘත සු, සුආෘත 

20. අම්බාය සුක් සුරිඹාක් සුකඹදි සුඇති සුා ය සුකතෝයන්න. 
1. භාභා සුඔහුරා සුඇඩ සු යයි.    2. සුභභ සුසුඳත් සුකම්භා 
3. සුඅත සුකකරදකොත් සු   සුකරද්ඹ සුවැකි සුකයි. සු  4. සුකරඩා සුක ඳිරි සු ායි. 
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21. යු ර සුඳද සුඳභණක් සුඇති සුඳද සුකේළිඹ සුකතෝයන්න. 
1. ේද සුඵේද සු, සුලහුල සු, සුශභයි සුඵභයි සු, සුඔේපු සුතියේපු සු  
2. උකුළු සුමුකුළු සු, සුකවො ති සු, සුනැණ සුුවණ සු, සු ණන් සුහිරද 
3. ලී සුදඬු සු, සු තු  සු, සුභදිඹ සු, සුආ   සුනා   
4.  ල්ගිඹ සු, සුතාන්නභාන්න සු, සුල්ලිඵාකේ සු, සුඅඟය සුදඟය 

 
22. න මින් සු, සුදුමින් සු, සුැේදා සු, සුභර සුඹන සුඳදර සුනාභ සුප්ර ෘති සුව සුධාතු සුප්ර ෘති සුිළිකලින් සුඇති සුයණඹ සුකතෝයන්න. 

1. න ා සු, සුදුා සු, සුැේදා සු, සුභර සු   2. සුන ා සු, සුදුා සු, සුැඳි සු, සුභර 
3. සුන  සු, සුදු සු, සුැඳි සු, සුභල් සු    4. සුන  සු, සුදු සු, සුැද සු, සුභර 
 

23. ඵහුර්ථ සුඳදඹක් සුකඹදී සුනැති සුයණඹ සුකතෝයන්න. 
1.  ත සු - සුග්රන්ථඹ සු, සුසිරුය සු, සු තකවොත් සු, සු ාත්රඹ 
2. දන සු - සුමිවැනසු සු, සුදානඹ සු, සුධනඹ සු, සුදැද්ල්ර 
3. නද සු - සුනාදඹ සු, සුක ෝා සු, සුයාඹ සු, සුලබ්දඹ 
4. ය සු  - සුඋතුම් සු, සුායඹ සු, සුඅයඹ සු, සුමුහුණ 

 
24. ද්රුේධාර්ථත් සුඳද සුයු රඹක් සුකනොන්කන් සුකුභක් සුද? 

1. ආ ර්ණ සු- සුද් ර්ණ සු  සු සු2. සුශිථිර සු- සුදෘන සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු3. සුප්රඳාතඹ සු- සුභනත ඹ  සු සු සු සු සු සු4. සුඳැණය සු- සුද්දේධ 
 
 

25. අක්ය සු ැශපීකභන් සුැ කන සුවැැයදි සුග්රන්ථ සුනාභඹ සුහිත සුයණඹ සුන්කන් සුකුභක් සුද? 
1. ඹ යාද්ඹ සු  2. සු සුුවතුතරිචක් සු සු  3. සුභකේේඵැ   සු සු 4. සුඹළිකඳ යම්  

 
26. අුවනාසි ය සුලබ්ද සුඳභණක් සුිළිකලින් සුකඹදී සුඇති සු සුයණඹ සුකතෝයන්න. 

1. ඞ සු, සුශ සු, සුණ සු, සුන සු, සුභ සු 2. සුන සු, සුණ සු, සුඟ සු, සුත සු, සුභ සු  3. සුඞ සු, සුඤ සු, සුන සු, සුභ සු 4. සුන සු, සුඤ සු, සු  සු, සුව සු, සුන 
 

27. ආ භ සුන්ධිඹ  සුඋදාවයණඹක් සුකනොකදන සුඳදඹ සුකුභක් සුද? 
1. සුාසු සු  2. සුකදවුය සු  3. සුපුනරුත් සු  4. සුසුදම් 

 
28. ැයදි සුඅදව සුහිත සුයණඹ සුකුභක් සුද? 

1. කෝඳදු සුඹුව සුවැරුඳදු සුඹන සුචනකඹහි සුද්රුේධාර්ථ සුඳදඹයි. 
2. උඳර්  සුා යඹ  සුනනෑභ සුඳදඹ  සුඅ   සුකඹකේ. 
3. චීයධාරිඹා සුඹුව සුතේධිත සුප්රතයක් සුඇති සුඳදඹකි. 
4. ම සුමුත් සුඹුව සුර්නාභ සුඳද සුකයි. 

 
29. උදද සු ශ සුඅඹභ සුතභා  සුවතුරු ම් සුකිරිභ සු, 

1. බිත්ති සුර ත් සු න් සුතිකඹනාලු. සු  2. සුකුඩම්භත් සුඇද්ත් සුවුම් සුපුලචි සු ශා සුකේ. 
   3. සු ශ සුකවො සුඳනකන් සුඑශනාලු.  4. සුඉඟුරු සුදීරා සුමිරින සු ත්තා සුාකේ 
 

30. ඵාහිය සුකඳුවකභන් සුමිවැනසු සුභවැන්න සුඅඳවසුඹ. 
1. ඵඩ සුකරොකු සුඋණා  සු සුමුදරාලි සුකන්කන් සුනෑලු. 
2. ඳේඩිතඹන්  සුඒදේකඩන් සුඹන්න සුඵැරුා සුක යි. 
3.  ැයඬිඹා සුකඳකන් සුපුේඳන්න සුවදනා සුකේ. 
4. ඵකේ සුඉන්න සුදරු  සුවවන් සුවදනා සුකේ. 

31. ප්රලනනඹ   සුමුර සුපුයන්න සුඵරා සුසිටින්කනකු  සුඊ  සුකවේතු සු ායඑ  සුකදඹක් සුකිරිභ 
1. අථ සුඹ  සුවැලගුණු සුගිවැ සුපුපුරු සුකේ සු   
2. ඇඟිල්ර සුදාන්න සුදුන්නවභ සුඔළුත් සුදා න්නා සුකේ 
3. එ  සුඳකත් සු  ා සුකඵොටු සු ඳනා සුකේ සු  
4. අඬන්න සුඉන්න සුක නාකේ සුඇවැ  සුඇඟිල්කරන් සුඇන්නා සුකේ 
 

32. පරා සුසු සුභල් සුවුල් සු ැරු සුයල් සුඵැ 
1. සු සුභල් සුතැන සුතැන සුද්සුරුා සු  2. සුිපුණු සුසු සුභල් සු ැසීකභන් සුක ොේඩඹ සුඅවුල් සු යා 
3. සුිපුණු සුසු සුභල් සුභාරඹක් සු කර් සුදභා සු  4. සුිපුණු සුසු සුභල් සුභාරාක් සුාදා සුක ොේඩකඹහි සුඵැ 
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33. සුයත් සුතමරු සුකඳති සුක සුකනතින් 
1. අත් සුකද  සුකනළුම් සුකඳති සුාකේඹ සු  2. සුඇන සුකද  සුකනළුම් සුකඳති සුාකේඹ 

   3. සුයතුඳා  සුකනළුම් සුකඳති සුඇන සුකද  සුාකේඹ. 4. සුඇන සුකද  සුයතුඳා  සුකනළුම් සුකඳති සුාකේඹ 
 

34. ලුහු සු, සුගුරු සුඹුවකන් සුවඳුන්න්කන්, 
1. අකුකර් සු  සුප්රභාණ සුවැඩඹයි සු   ඉ2.අකුය  සුභාත්රාර සුිහිමයභයි 
3. සුඅකුය  සුදි  සුව සුක ටි සුනරඳඹයි සු  4. සුඅකුය  සුක ටි සුව සුදිේ සුනරඳඹයි. 
 

35. ශුේධ සුසිලවර සුකවෝඬිකඹහි සු ාත්රාක්ය සු ණන සුකීඹ සුද? 
1. 32 සුකි සු  2. සු30 සුකි සු  3. සු20 සුකි සු  4. සු18 සුකි. 

 
36. ළු සු, සුඥ සුඅක්ය සුකදක හි සුම්මිශ්රණ සුලකඹෝ ඹ සුන්කන්, 

1. ල් සු, සුඋ සු, සුජ් සු, සුඥ සු  2. සුශන සු, සුඋ සු, සුජ් සු, සුඤ සු  3. සුශන සු, සුඋ සු, සුජ් සු, සුඥ සු 4. සුශන සු, සුයු සු, සුජ් සු, සුණ 
 

37. ඳතින සුනබාඹ සුඉක්භා සුඹම් සුකිසික් සු ැන සුක කයහි සුයණඹ සු සු 
1. උඳභාරල ායඹයි. සු    2. සුනබාකෝක්ති සුඅරල ායඹයි 
3. සුරඳ ාරල ායඹයි සු    4. සුඅතිලකඹෝක්ති සුඅරල ායඹයි. 
 

 ලයාකරණාකූලවල නිලැරදි ලාකයය ගැෝරන්න  
 

38.  සු 
1. මිවැසුන් සුතය රු  සුද්ඹ සුයුතු සුඹ.  2. සුකොරු සුක ඹ සුබිඳිතියි සුක හිමිඹා සුසිතයි. 
3. සුසිසුහු සුනීතිරීති සුිළි ුව සුභැනද් සු   4. සුඅි සුඹවඳත් සුමිවැනසු සුකේ සුවැසිකයමු. 
 

39.  සු 
1. සිඹලු සුකඵෞේධඹන් සුඳන සුඳද්න් සුැශක න්කනෝ සුද? සු  සු සු සු සු සු සු2. සුඔවුහු සුඅනා ත සුපුයැසිඹන් සුඹ. 
3. සුගුරුරු සුශභයින් සු ැටු සුප්රදර්ලනඹ සුනැයීමභ  සුගිඹව. සු  සු සු සු සු සු සු4. සුඅද සු සුකඵොකවෝ සුශිඹකඹෝ සුද්දුවර  සුඳැමිණ සුනැත. 
 

40.  සු සු 
1. ශ්රී සු ාන්තා සුකතොකභෝ සුඹ සුඉසුරු සුක න සුකදති.   
2. අි සුගිරුවන්  සුඋ ැන් සු යුව සුමය. 
3. ක ොක් සුරෑන සුඅවකහි සුභනවය සුසිතුභක් සුභැවීඹ.   
4. භා සුකේලනඹ සුඳත්ේ සුදී සුඇතැකභක් සුඅධානකඹන් සුඊ  සුන් සුදුන්ව. 

 
 

II fldgi 
 

ැරකිඹ සුයුතුයි සු:- 
 සිඹලු සුප්රලනන සුර  සුිළිතුරු සුඳඹන්න. 

 

01) ඳශැ දැක්ගලන අංක 1 සිට 10 ගැක් ඇති ප්රනන ලට ගකි  පිිතතුරු වඳයන්න. 
 
1. ඳවත සුදැක්කන සුා ය සුයා යණාුවකර සුවැැයදි සු ය සුලිඹන්න. 

අ) සු සුඅලුකතන් සුක න සුආ සුකඵෝවැක් ා සුදුටු සුනලගීකේ සුසිත සුඔ  සුවුාඹ. 
ආ) සුක හිමිකඹෝ සුවැදේදී සුකොරු සුක   සුඇතුළු සුවුව. 

 
2. එක් සුඑක් සුඅක්ය සු ාේඩ සුඇතුශත් සුඅක්ය සුර් ඹ සුනම් සු යන්න. 

අ) සුඳ සු සු සුප සු සු සුඵ සු සු සුබ සු සු සුභ සු සු  ආ) සු  සු සුඛ සු සු  සු සු  සු සුඞ 
 

3. ාහිතඹ සුඹන්කනන් සුෑකදන සුතේධිත සුඳදඹ සුාහිතයඹ සුනම් සුඳවත සුදැක්කන සුනාභ සුප්ර ෘති සුඳදලින් සුෑකදන සුඳද සු
ලිඹන්න. 
අ) සුකුලර සු - සු සු    ආ) සුසුන්දය සු - සු 
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4. කභොනයා ර සුප්රකේලක  සුඳවත සුවන් සුඳද සුවා සුබාද්තා සුන සුචන සුලිඹන්න. 
අ) සුවැදා ත්තා සු - සු   ආ) සුද්සි ශා සු - සු 
 

5. ඳවත සුවන් සුා ය සු ර්භ ායඹ  සුවයන්න. 
අ) සුඉලජිකන්රුා සුප්රදර්ලනඹ සුවා සුඅපරු සුවැර්භාණඹක් සුඉදිරිඳත් සු කශේඹ. 
ආ) සුවැරධාරිහු සුකේ ඹන් සුඇ යීභ  සුරක් සු ශව. 
 

6. ඳවත සුකඹදුම්ර සුඳශමු සුඳදඹ සුවා සුකදන සුඳදඹ සුඅතය සුකනො ැරපීභක් සුඇත. සුඩාත් සු ැශකඳන සුකේ සුඳශමු සුඳදඹ සු
 න සු යන්න. 
අ) සුප්රෘත්ති සුඳත් සු   ආ) සුක්රීඩා සුබිභ 
 

7. ආ ායාදී සුක්රභඹ  සුඩාත් සුකවෝ සුභාතෘ ා සුඳාඨ සුකඳශ සු ැසු සුවු සුක ෝ සුග්රන්ථ සු2ක් සුලිඹන්න. 
අ) සු............................................... සු  ආ) සු............................................... 
 

8. ඳවත සුවන් සුඳද සුර  සුද්රුේධ සුඳද සුලිඹන්න. 
අ) සුඅවැාර්ඹ සු - සු   ආ) සුආකභෝදඹ සු - සු 

 

 
9. ඳවත සුවන් සුඳද සුඅඹත් සුන්ධි සුර් ඹ සුනම් සු යන්න. 

අ) සු ම්කඳොශ සු - සු   ආ) සුභල්රත්ත සු - සු 
 

10. ඳවත සුදවන් සුඉරි සුඇදි සුඳද සුඅඹත් සුයා යණ සුර් ඹ සුනම් සු යන්න. 

අ) සුආනන්ද සුකුභායනාමි සුුතප්රකට සු රා සුද්චායකඹකි. 

ආ) සුක ොකයෝනා සුවයඹ සුනිවා සුමුළු සුකරොභ සුබිකඹන් සුඇරලී සුක ොසිවැ. 
 
 

02) ඳශැ අ , ආ , ඉ , ඊ  අතුගරන් එකක් ගැෝරා ගගන ලචන 250කට ගනොඅඩු රචනයක් 

ලියන්න  
 

අ) සුඳයම්ඳයාුව ත සු සුඳැකතන සුනර්තන සු, සුාදන සු, සුයල න සු, සුආදී සුඅල  සුයාශිඹකින් සුව සුඉඳැරිණි සුචාරිත්ර සුාරිත්රලින් සු
භන්ද්ත සු කඳයවැය සු භල රයඹ සු ශ්රී සු රාලකක්ඹ සු අනනයඹතාඹ සු ඉනභතු සු ක කයන සු උත්ඹකි. සු අතීතක  සු සි  සු
ඳත්ාක න සු එන සු කභභ සු වය සු ඳේධතීන් සු රැ  සු  ැනීභ  සු කභභ සු ලන ෘති  සු උත්කඹන් සු භවත් සු ිටු සු වරක් සු
රැකඵයි. සුඇශ සුභ සුඳැැත්කන සුදශදා සුකඳයවැය සුද්ද්ධ සුආ ම් සුඅතය සුවජීනඹ සුඳතුරුන සුචාරිත්ර සුාරිත්ර සුහිත සු
උත්ඹකි. සුඅඳ සුකභන් සුලන ෘති ාල  සුරු  සු ත සුයුතුඹ. 
 

ආ) සු ද්දයා සු වා සු තාක්ණඹ සු ඵරඳෑකභන් සු කරෝ ඹ සු අද සු එ භ සු  ම්භානඹක් සු ඵ  සු ඳත් සු තිකඵයි. සු
අජ ා ාලතයණඹ සු වදත් සු ඵේධ සු කිරිභ සු ආදිඹ සු අඳ  සු රැබි සු තිකඵන්කන් සු ද්දයාකහි සු ව සු තාක්ණකඹහි සු
ඵරභහිභකඹවැ. සුඒ සුඅතය සුභ සුනයානටි  සුඅද් සු, සුතාය ා සුයුේධ සු, සුමියිර සුප්රවාය සුආදිඹ සු ැන සුඅන්න  සුරැකඵයි. සුකභභ සු
වැා සුද්දයා සුව සුතාක්ණකදදඹ සුභාන සුඅභිෘේධිඹ සුදවාභ සුද්ඹ සුයුතු සුඹ. සු 
 

ඉ) සුරඳාහිවැඹ සු , සුගුන්ද්දුලිඹ සු , සුපුත්ත් සුආදි සුාභානය සුජනඹා සුඅතය සුඳතින සුප්රඵර සුන්වැකදදන සුභාධයඹක් සු
තුළින් සුජනතා සුඵරාකඳොකයොත්තු සුන්කන් සුවැැයදි සුකතොයතුරු සු, සුායධර්භඹන්ක න් සුිරි සුලිි සුව සුසිදුවීම්ඹ. සුනමුත් සු
අද සුනද්  සුකභභ සුන්වැකදදන සුභාධයන් සුතුළින් සුභාජ සුද්කයෝධි සුශභා සුභන  සුකනො ැශකඳන සුකවොය සු, සුලචා සුආදී සු
සිදුවීම් සු එළි සු දැක්කයි. සු කම්ාකඹහි සුඇති සු ඵයඳතර සු ඵ සු න්කන් සු එැවැ සු ක්රභ සු අුව භනඹ සු යමින් සු ැයදි සු භ   සු
අතීර්ණ සුවීභ  සුභාජකඹහි සුඹම් සුපුේ රඹන් සුඋත්ව සුදැරිභයි. සුකම් සුවා සුායණ සුනීති සුඳැනවීභ  සුවැකිද්ඹ සුයුතුඹ. 
 

ඊ) සු ලින් සු ර  සුකරො සුපුයා සුඳැතිකයන සුල ත සුකයෝ  සුකරෝ  සුප්රජාකේ සුකෞඛයඹ  සුකභන්භ සුලර්ධනඹ  සුද සු
ප්රඵර සු තර්ජනඹකි. සු එැවැ සු ල ත  සු තත්ත්ඹන් සුඇති සු වු සු ක්ණි කඹහිභ සු භැඩ සු ඳැැත්වීභ  සු   යුතු සු කඹදීභ සු
කෞඛඹඹ සු අලල සු ර සු ප්රධාන සු  කීභකි. සු පර් සු සුදානභ සු , සු අඛන්ඩ සුවැරීක්ණඹ සුව සු ඳසු සු ද්ඳයභ සු භගින් සු ල ත සු
කයෝ  සුඳැතියවීභ සුශත්ා ත සුවැකි සුකයි. 
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03) ඳශැ දැක්ගලන උද්ධෘැ කියලා , එිස ලචන වංඛ්යාල තුගනන් එකක් ඳමණ ලනගවේ 

වාරාං ගකොට ලියා , වාරාං අග , ලචන වංඛ්යාල ද වශන් කරන්න  
 
අධයාඳනඹ  සු  රු සු  යන සු එ  සු භ සු කේලඳාරන සු ව සු භාජ සු ිළිකත සු නම් සු ප්රජාතන්ත්රාදඹයි සු ඳා සු ඇත. සු
පුයැසිඹන්කේ සුයුක්ති රු  සුවා සුසුඳරිචිත සු සිත්තන් සු ප්රජාතන්ත්රාදක  සු ඳදනභ සු න සු ඵැද්න් සුූග ත් සු ජනතාක් සු
අතකර් සුඳවශ සුන සුප්රජාතන්ත්රාදඹක් සු ැන සුසිතීභ  සුඳා සුකනොවැකි සුඹ. සුැකඩන සුඳයම්ඳයාකද සුසිතුම් සුඳැතුම් සුවැැයදි සු
භල සුඔනකේ සුකඹොමු සුකිරිභ සුදවා සුද්කලේකඹන් සුැ සුණු සුඅධයාඳන සුක්රභඹක් සුලර්ධනඹ සුකිරිකභන් සුප්රජාතන්ත්රාදී සු
ය ක් සුසිඹ සුආය ා සුරා සු ැනීභ සුැද ති. සුප්රජාතන්තුාදී සුය   සුඅධයාඳන සුප්රතිඳදාකද සුප්රධාන සු ාර්ඹඹ සුුවක  සු
ශිඹා සු භාජඹ  සු ඳා සු තඵන සු අධික  සු දී සු එහි සු ලකීර්ණබාඹ සු අකඵෝධ සු  ය සු  ැනීභ  සු උඳ ාය සු න සු ඳරිදි සු එඹ සු
යර සුද සු, සුවැලනචිත සුද සුඔහු  සුඉදිරිඳත් සුකිරිභ සුඹ. සු 

ේයජාතන්ත්යාදී ය  ර  ෑභ කඳයමුණකින්භතර්ජන එල්ර න කරෝ ඹ  ජීත් න අඳ දරුන  සු
ේයජාතන්ත්යාදඹක්රිඹාත්භ නිළිකශඳභණක්අකඵෝධ ය දීභේයභාණත්කනොකද.ඊ ඇලුම්

කිරිභ ත්ඒ ැනඋදම්වීභ ත්ඵැලුඵැල්භ දක්න රැකඵනඑහිදඹාකරත්ඹතුළින්කඳකනනඋත් ෘන 

ආදර්ලවවයඹ වා ැනීභ ත්අඳකේ ැ ල්ලුහුඬින්වැයා යණඹ රත්ඉතාවාවැ ය ,ේයජාතන්ත්ය

ද්කයෝධී ක ටි භාර්  අුව භනඹ කීරිකභන් ැශකී සිටිභ ත් ඔවුන  ඉ ැන්ද්ඹ යුතුඹ. සු කම් අුව

ේයජාතන්ත්යාදීය  අධ්ඹාඳනඹආයම්බක ඳ න්අානඹදක්ාභජීක්රිඹා ාරීඅත්දැකීම්ද්ඹයුතු

ඹ. 
 

04) ඳශැ වශන් ඳාඨය කියලා අවා ඇති ප්රනන ලට පිිතතුරු වඳයන්න. 
 
රල ාකද සුවැනඳාදනඹ සු යන සුරද සුචිත්රඳටි සුකඵොකවෝභඹක් සුභ සුයකට් සුලන ෘති  සුටිනා භ  සුඅනර්ථ ාරී සුඅයුරින් සු
ඵර සු ඳා සු ඇත. සු ඒා සු කශ සු බාේඩ සු ලකඹන් සු ාර්ථ  සු වු සු ඉන්දීඹ සු චිත්රඳ  සු ර සු හුදු සු ි ඳත් සු ඹ. සු ඒා සු බාා සු
ක කරා සු කප්රේක් ඹාකේ සු ඳවත් සු භ සුරුචි ත්ඹ  සුතුඩු සු කදමින් සුවැරු සු ද්කනෝද සු කරො   සු ිද්සීභ  සු ඉඩ සුරඵා සු
කදයි. සුකේශීඹ සු රා රුන  සුඔවුන්කේ සුකුරතා සුදියුණු සු ය සු ැනීකම් සුවැඹභ සුඅනථා සුකනො සුැරසිණි. සුඑ සුඳභණක් සු
කනො සුඔවුන් සුතු සුනනෑ සුභ සුදක්තාක් සුඉන්දීඹ සුශීල්පීන්කේ සුහුදු සුි ඳත් සුඵ  සුවැයවීභ  සුසිදු සුද්ඹ. 
 
මීඳනථ සුඉන්දිඹා සුැවැ සුද්ලාර සුය ක් සුවා සුතයඟඹ   සුමුහුණ සුඳෑභ  සුසිදු සුවී සුතිකඵන සුකවයින් සුරල ාකද සුතුරුණු සු
 රා සු ද සු ද්ශින  සු ලන ෘතිඹ සු ද සු කනො සු නැසී සු ඳත්ා සු  ැනීභ  සු රක් සු යජඹ සු ද්සින් සු ඹම් සු ප්රභාණඹ  සු ආයක්ාක් සු
ැරසිඹ සුයුතුඹ. සුකම් සුයකට් සුරුචි ත්ඹත් සුයසි බාඹත් සුකනොදැුවත් සුභ සුකනො ඩා සුභ සුද්නාලක  සුප්රඳාතඹ  සුඹන සු
 භන සු ැරැක්ද්ඹ සු වැක්කක් සු එැවැ සු ිඹයකින් සු ඳභණි. සු කභභ සු දුන ය සු   යුත්කත් සු ඵයඳතශ සු  භ සු සුළු සු ක ො  සු
තැකිඹ සු කනොකවේ. සු අඳ සු  ැභති සු වු සු ද සු කනොවු සු ද සු වැර්දඹ සු කද කඹන් සු කනන සු න සු නා රි ත්ක  සු ප්රතිපරඹක් සු
ලකඹන් සු  රා සු ඵහුජන සු ලන ෘතිඹත් සු , සු සුළු සු ප්රභූ  සු ලන ෘතිඹත් සු , සු ලකඹන් සු කද සු අන්තඹ   සු ඹාභ සු
කනොැශැක්ද්ඹ සුවැකි සුුව සුඇත. සුනා රි  සුලන ෘතික  සුවැනඳාදනඹ සුන සුචිත්රඳ ඹ සුකම් සුකදඅන්තක  සු භනකඹන් සු
ැඩිකඹන්භ සු අබාඹ සු රඵයි. සු නවීනතභ සු ඳර්ක ණාත්භ  සු සිනභාත්, සු කනොැබි සු සිනභාත් සු , සු භවජන සු
ප්රාදකඹන් සුඈත් සුවීභ සුමී  සුාධ ඹකි. 
 

අ) සුරල ාකද සුවැනඳාදිත සුචිත්රඳටි සුකඵොකවොභඹක් සුයකට් සුලන ෘති  සුටිනා භ  සුඅනර්ථ ාරි සුඅයුකයන් සුඵරඳෑ සුඵ සු
තවවුරු සුක කයන සුවැදසුන් සුකද ක් සුදක්න්න. 
 

ආ) සුකේශීඹ සු රා සු රුන්කේ සුදක්තාර  සුකභහි සුදී සුසිදු සුවුක  සුකුභක් සුද? සු 
 

ඉ) සුරක් සුයජඹ සුකිසිඹම් සුප්රභාණඹක් සුආයක්ාක් සුරඵා සුදිඹ සුයුතු සුඹැයි සුකම් සුකල්ඛ ඹා සුඳන්කන් සු ය සු ාර්ඹඹක් සු
උකේා සුද? 
 

ඊ) සුභවජන සුප්රාදකඹන් සුදුයනථ සුවු සුචිත්රඳ  සුර්  සුනම් සු යන්න. 
 

උ) සුචිත්රඳටිඹ සුැඩිකඹන් සුඅබාඹ සුරඵන සුඅන්ත සුකද  සුදක්න්න. 
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05) භන්පුය සුතුරුලිඹ සු භ සු ම්ාසීන්කේ සුඑ තුකන් සු“නලක්ති” සුනමින් සුප්රජා සුමිතිඹක් සුආයම්බ සුක ො  සුඇත. සුඑභ සු
මිතික  සුභාජි ඹන්කේ සුශ්රභ සුදාඹ ත්කඹන් සු කම් සුඳත්නා සුසුරඵ සුඅමු සුද්රය සුසුළු සු වැමින් සුසුළු සු ර්භාන්තඹක් සු
ආයම්බ සුක ො  සුඳත්ාක න සුඒභ සුද සුසුද්කලේත්ඹකි. සුඑභ සුකුඩා සු ර්භාන්තඹ  සුආධාය සුවා සුඋඳකදන සුරඵා සු ැනීභ සු
වා සුක ොශම සුඳැකල් සුද්දීක  සුකුඩා සු ර්භාන්ත සුකදඳාර්තකම්න්තු  සුලිිඹක් සුලිඹන්න. සුමිතික  සුනබාඹ, සුසුළු සු
 ර්භාන්තඹ, සු අමු සු ද්රය සු බාද්තඉඹ, සු වැනඳාදන සු බාේඩ සු , සු අකරද්ඹ, සු ඉදිරි සු ඉරක්  සු ආදීඹ සු ිළිඵ සු ැරකිලිභත් සු
න්න. 
 

නැැගශොත්, 
 
කම් සුාහිතය සුභාඹ සුකුවකන් සු“පුභල්” සුකඳොත්වර සුභගින් සුද්කලේ සුට් ම් සුරඵාකදන සුඵ සුදන්ා සුභව සුජනතා සු
දැුවත් සුකීරිභ  සුඅත් සුඳත්රි ාක් සු න්න. 

 
 


