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සැවකි  සුයුතුයි සු:- 

 1,2,3,4 ප්රශනන සුලවත් සු5,6,7 සුප්රශනනන සුලින්  සුකකකත් සුිලිනතුු  සුින ් න.  

 

01)  සුI සිට x තෙක් ඇති අනු තෙොටව් ලට තෙටි උත්ෙර ලියන්න. 

I. “ත ෝ සුදිත ්  සු ් තනහි සුමූත සුකුමක් සුකී සු?” සු 
 

අ) සුතමතසේ සුඅස් ත්  සුකවු? 

ආ) සු„මූත සු නුතල්  සුහඳු් ලන සු ැනැ් ා සුකවු? 
 

II. “ඳ් සිළු සුවීණා සුන සුඳමං සු   සු සු සුබැසන සුවු 

ම්  සුිලනලන සුතලණ සුනත ්  සු ත ොසන සුව” 
 

අ) සු“ඳ් සිළු” සු නු සුකලතරක් සු? 

ආ) සුතකෝට්තට් සුයු ත හි සුදියුණුල සුඳැලැති සුද්යාසනනාන ක් සුින ් න  
 

III.  සු 

අ) සු”බැද්තද් ම සුනලක ාලත සුඳමංබිම් සුවු සුදිසනත්රික්ක  සුකුමක් සු? 

ආ) සුබැද්තද් ම සුසිලහව ත සුඳරිලර් න  සුකතළේ සුකවු? 
 

IV.  සු 

අ) සුඳහ  සුකද්  සුසම්පූර්ණ සුකර් න  

 සු සු සු සු සු                                                                            

 සු සු සු සු සු                                                                            

 සු සු සු සු සුකක් සුවී සුමා සුපුතුතේ සු    තළහි 

 සු සු සු සු සුඅර්  සු නී සුහැම සු    සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුදිතනහි 

 

ආ) සුතම  සුඋපුතා සු ් සුකෘති  සුකුමක් සු? 

 

V. “ලසන සුගි  සුතසේ සුතනොමංල සු ැ සුරෑ සුමතේ සුමඟුල් සුඅද් සුදිින්” සු 

 

අ) සුතම්තසේ සුඅද් සුදිතව් ත්  සුකුමන සුරජතුමාත ්  සු? 

ආ) සුතමම සුඳාඨ  සුඋපුතා සු ් සුඳාඩතමහි සුනම සුකුමක් සු? 

 

 

 

 

වියය 

Subject 

 

ප්රථම ලාර පරීක්ණය - 2020 මාර්තු 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි සුමල  වියාය  - පානදුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රය 

Paper 
 

තරේණිය 

Grade   

11 සිලශ   III  ොය 

Time     ඳැ  සු  02 

 

නම සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳලති  සු සු:-   ……………………… 
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VI.  

අ) සුජන සුකද් ත සුඅනුරාධපුර සුයු   සුක්ලා සුදිගු සුඉතිහාස ක් සුඇති සුබල සුසනාන සුතකතරන සුකෘති  සුකුමක් සු? 

ආ) සු“කතකොම් සුකක සුරතක” සුකෘතිත හි සුරචක ා සුකවු? 

 

VII. “මා සුතම්තසේ සුකර් ත්  සුහතුළ සුඇති සුමහ් සුතේනාලකිනි” සු 

අ) සුතමතසේ සුඳලස් ත්  සුකවුු ්  සු? 

ආ) සුඉහ  සුඳාඨ  සුඇතුළ් සුඳාඩතමහි සුකතුලර ා සුකවු? 

 

VIII. ඳහ  සුග්ර් න සුින වුණු සුසාහි ය සුකෘති සුනම් සුකර් න  

අ) සුසද්ධර්මර්නාලින  සු   ආ) සුඅමා සුලතුර 

 

IX. “පු  සු, සුත වතවස සුකිරිම සුත ොඳත් සුඅඳත් සු රම් සුතනොතලයි” සු 

අ) සුතමතසේ සුඳලස් ත්  සුකවු? 

ආ) සුතම  සුඋපුතා ් සුඳාඩතමහි සුනම සුකුමක් සු? 

 

X.  සු 

අ) සු“සිලහව සුතේලී” සුතවස සුප්රකතල සුඇ්ත් සුකවු සු? 

ආ) සුඔහු සුද්සි්  සුරචි  සුකාලය සුග්ර් න ක් සුින ් න  

          (වකුණු සු2x10.20) 

 

02)    පශෙ පාඨ කියලා අවා ඇති ප්ර්න ලට තෙටි උත්ෙර ලියන්න. 

I. “හී - වෙක් සුඳමණ සු ැ්  සුිල ා සුත යි සුගි  සුකව සුබුදුහු සුතඳරත සුමහ් සු සුක්ලා සුතුමුහු සුමධය සුතලති” 

අ) සුතම් සුඅලසනනාල සුකුමක් සු? 

ආ) සුඉරි සු ැමං සුඳලව සුඅර්න  සුින ් න  

 

II. “තනොනිති සුශවරක් සුනුපුු දු සුක සුතිතන 

ඳැමිතණන සුලළකනු සුතකතවස සු” 

අ) සුඉරි සුඇඳි සුඳලව සුඅර්න  සුින ් න  

ආ) සුතමතසේ සුසි ් ත්  සුකවු සු?. 

 

III. “ජාතික සුරණ සුතරණ සු  මත් 

 ැටී සුලැටී සුමළ සු   තමොතහොත් 

මං් ර සුමංරඹු් තේ සු  අත් 

නැළතලන සුබල සුසි නු සු  පුත්” 

අ) සුඉහ  සුකද්ත හි සුශනබ්ාලකාර සුතකක් සුින ා සුක්ල් න  

ආ) සුකද්ත හි සුඅර්න  සුිනහිල් සුබසි්  සුින ් න  
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IV. “්  සුදු්  සුඋඳාසිකාතලෝ සු සුසිනා සුඳහළ සුකළා සුැක සුකාරණක් සුද්චාර සුතනොිල ා සුවමණන්ට සුමු්  සුලහ් තසේ සු

සිනාලක් සුසී-වී සුතසේක”  

අ) සුඉරි සුඇඳි සුඳලව සුඅර්න සුින ් න  

ආ) සුඳාඨත හි සුඅර්න  සුිනහිල් සුබසි්  සුින ් න  

 

V. “ තැසි්  සුවන සුබාල්තම්  සුමංර සු  විසී 

තලසසි්  සුන සුමන සුම් සුකැර සු  එෙසී” 

අ) සුඉරි සුඇඳි සුඳලව සුඅර්න  සුින ් න  

ආ) සුද්තශනේෂත ්  සුජන ාලතේ සුසි  සුම් සුවුතේ සුකුමක් සුැකීතම්  සු?    

          (වකුණු සු4x5=20) 

 

 03,04 ප්ර්න ලට ලනන 550 – 200 අෙර විය යුතුය  

03)  සු 

I. ජීල් සුවීම සුසහා සුමංදුමං සුශිල්ඳ ක් සුහාරා සුතනොතිබීම්, 

II. හැඟිම්ලවත සු ලහල් සු වී සු කතයුතු සු කිරිම් සු නිසා සු  ු ණ සු ජීද්  සු දුකත සු ඳ්තේ  සු “උේ තසේන සු සිටුපු්හුතේ සු

ලසනතුල” සුඇමංතර්  සුකක් සුකු ණකත සුනිමං්  සුතක සුබැගි්  සුතමි්  සුඳැහැදිින සුකර් න  

 

නැෙතශොත්, 

1.  ම් සු ම් සුඅලසනනාල්  සුහි සුමිනිසන සුසිත හි සුසනලභාල ්, 

2. උචි  සු තවස සු අලසනනා සුනිරූඳණ  සු ිලළිබල සු „අමා සු ලතුර‟ සු කතුලර ා සු ැක් සු වු සු ක්ෂ ාල් සු උාහරණ සු

තක සුබැගි්  සුත නහැර සුඳාමි්  සුද්මස් න  

           (වකුණු සු15) 

04)  සු 

I. අජීවී සුලසනතු් ත සුසජිවී සුබලක් සුආතරෝඳණ  සුකිරිම් සු 

II. ධ්ලනි සුපූර්ණ සුබසන සුලහරක් සුභාද්  ් සු„ ලඟාතේ සුසලගී  ‟ සුඳය සුඳ් තිත හි සුසාර්නක්ල ත සුතහේතු සුවී සුඇ   සු

උාහරණ සුතක සුබැගි්  සුතමි්  සුඳහ් න  

 

නැෙතශොත්, 

1. මංරඟන සුරැඟුතමහි සුචම්කාර ් සු, 

2. උචි  සුකාතලයෝක්ති සුභාද්  ් සුතුළි්  සුඳය සුරසල්ල සුඉදිරිඳ් සුකිරිමත සුලෑ් ෑතේ සුහිමි ්  සුසතුවුතේ සු

අපූු  සුප්රතිභාල කි  සුඋාහරණ සුතක සුබැගි්  සුක්ලමි්  සුද්මස් න  
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05) බැද්තද් ම සුනලක ාල සුකාලීන සුසමාජ සුවක්ෂණ සුතහළි සුකරන සු සුසමාජ සුකැඩඳ කි  සුසනිර්ශනනල සුඉදිරිඳ් සුකර් න  

 

06) පුද් ව සුචරි  සුසලලර්ධනත හි සුවා සුනිර්මාණා්මක සුප්ර ්   ක සුත දුණු සුකද්ත කි සු, සුකසන මහි්  සුහිමි  සු„මුනි සුසිරිඳා‟ සු

ඳය සුඳ් ති  සුඇමංරි්  සුඳැහැදිින සුකර් න  

 

 

07) මංේඳා සු තද්ද්  සු ැඩි සු ාරක සු තසතනහසකි්  සු තම් ම සු සනලාමි සු භක්තිත ්  සු  සු යුතු සු කා්  ාලකි  සු සිලහබාහු සු නාතය සු

ඇමංරි්  සුනිමං්  සුතුනක් සුතමි්  සුඳැහැදිින සුකර් න  

            (වකුණු සු10) 

 සු සු සු සු සු 
 


