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Answer all questions on the paper itself 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

01. ාහම භදී භඇති භ භමාමෘ ාවලි් භඑ ක් භෙමෝරාෙගන භවචන භ200 භ– 250 භත් භඅමර භරචනාවක් භ

ලිය්න. 

 

i. විභාග මුලික   අධ්යාපනය හමුවේ අසරණ වන අවේ දරුවවෝ  

ii. පුද්ගල චරිත සංවර්ධ්නවයහි ලා සාහිතයවේ කාර්යභාරය 

iii. රටක රැකියාවලට වයෝගය වන අුරරි්  සසස  අධ්යාපනය සකස  කිරීවම් 

වැදගත්කම 

iv. තාක්ෂණික දිුරණුව හමුවේ මිනිසාවේ ක්රියාකාරිත්වය 

v. ජනමාධ්යවේ වගීම විය ුරත්වත් සමාජවේ දැනුම හා බුද්ධිය වර්ධ්නය කිරීමයි. 

vi. පරිගණක අපභාවිතය නිසා වනොමග යන තරුණ පරපුර 

 

 භ(ලකුණු භ30 භයි, භ 
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02.ාහම භපැක්ෙවන භෙේපෙභ භසාරාිංශ්ය භවචන භ70 කි් භාමණ භලියා භඊ  භසුදුසු භමාමෘ ාවක් භ භ

ෙයොප්න භ. භ 

 

වලෝකවේ වර්තමාන ආර්ථික වර්ධ්නය හා මිහිතලය සණුසුම් වීම අතර පැහැදිලි සම්බ් ධ්යක් ඇති 

බව වාර්තාවක් මඟි්  වප් වා දී ඇත.. කාබ්  ඩවයොක්සයිඩ් වාුර සා් ද්රණය හා හහි වවනස වීම් 

සඳහා බලපාන සාධ්ක හතරක බලපෑම සක්ත අධ්යයනවේ අවධ්ානයට ලක් ව ඇත. ඒ ගිනිකඳු 

විදාරණය, හල්නිවනෝ තත්ත්වය, වලෝක ජනගහනය හා වලෝක ආර්ථිකය යන කරුණු ය. වමහි දී 

වහළි වී ඇති ආකාරයට වලෝක ජනගහනවේ වකටිකාලීන වර්ධ්නයකි්  කාබ්  ඩවයොක්සයිඩ් වාුර 

විවමෝචන ඉහළ යැම සඳහා වන බලපෑමක් හතරම් වැදගත් නැත. ගිනිකඳු විදාරණය හා හල්නිවනෝ 

තත්ත්වය සිදු කරන බලපෑම ද සැලකිය ුරතු තරම් වනොවේ. වලෝකවේ කාබ්  ඩවයොක්සයිඩ් 

සා් ද්රණය සඳහා බලපාන ප්රධ්ාන වහ තුව ව් ව්  ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ය. 

වමහි දී වහළි වී ඇති පරිදි 1958 හා 2010 අතර කාලවේ දී වලෝකවේ දළ වද්ශීය නිෂ පාදිතය හහි 

සාමානය වර්ධ්න වර්ාාවව්  සැම වඩොලර් ට්රිලියනයක අපගමනයක් ඇති වූ අවස ථාවල දී කාබ්  

ඩවයොක්සයිඩ් සා් ද්රණවේ මිලියනයකට වකොටස  0.5 කි්  අපගමනයක් සිදු වී ඇත. වමමඟි්  

ආර්ථිකය හා හරිතාගාර ආචරණය අතර ඇති සම්බ් ධ්ය මනාව පැහැදිලි වේ. 

වම් අනුව හරිතවත් වර්ධ්නයක ඇති වැදගත්කම පැහැදිලිය. හවහත් වම් ප්රවණතාව වවනස  කිරීමට 

අවශ්ය නම් විශ්ාල වවනසක් සිදු කළ ුරතු වේ. වම් සඳහා වයොදා ගත හැකි ක්රියාකාරකම් අප කැමැති 

ඒවා වනො විය හැකි ය. නිදසුනක් වලස ගත වහොත් වලෝකවේ වම් වන විට දැකිය හැකි මිහිතලය 

සණුසුම්වීම පාලනය කිරීමට නම් වලෝකවේ වර්තමාන ආර්ථික වර්ධ්නය නවතා දැමිය ුරතු ය. 

වනොහවස  නම් වලෝකවේ ආර්ථික ක්රියාදාමවේ බරපතළ ආකාරවේ වවනස කම් ඇති කළ ුරතු ය.  

(ලකුණු භ20 භයි, 
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03. ාහම භපැක්ෙවන භවා ය භිදෙපොසන භ ර භලිය්න. 

(i) කා් තාවවෝ රැස වීම අමතද්දී සමහරු ඔල්වරස්  දු් නනද තවත් සමහවරකු   
අප්රසාදය පළ කළහ. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(ii) සිසුවිවයෝ  වහොදි්  තරඟයට මුහුණ වදති’යි   ගුරුවරු සිතූ නමුත් ඔවු්  

වබවහවි්   විඩාපත්ව සිටිවයෝය. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

(iii) මව හක් දියණියක් ගුරුවරියක් කිරීමට ප්රයත්න දැරූවද  හය ඉටු වනොවුණාය. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(iv) මව විසි්  දරුව්  රකිනු ලැවබති.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(v) මමත් මල්ලීත් රාත්රී ආහාර ගැමෙවම්  අනතුරුව නි් දට ගිවයෝය. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(vi) අප කාර්යාලවේ වස වක වස විකාවවෝ වම් ම අසල කාර්යාලවල වස වක 

වස විකාව්  ද  වැඩ වර්ජනයට සහය දැක්වුහ. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

(vii) ළමවයකු  වැඩිහිටිවයක්ට පහර දු් හ’යි මා කිසිවස ත් වනොඅදහමි. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(viii) මෑණිය්  දෑ දරුවවෝ වපෝෂණය කළාය. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(ix) ඒ මිනිස සු දිළි් ද්  වනොවවති. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(x) අපි වහෝ ඔවුහු වහෝ රැස වීමට සහභාගී ව් වනමු.     

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

          

         (ලකුණු භ20 භයි, 

 

 

 



 

 

 

04. පහත සඳහන් වචන යුගලවල වල අර්ථය පැහැදිලි වන සසේ වාක්යවල සයොදන්න. 

 

(i) ආයත / ආයාත  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(i) ප්රසාද / ප්රාසාද  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ii) පතල/පතළ  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(iii) පහන /පහණ  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(iv) ප්රාචීන  / ප්රතිින  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ලකුණු භ10 යි, 

 භ භ භ භ භ 05..ාහම භාපවල භඅක්ාර භවිනයාසය භසෙපොසන භනන භිදෙපොසන භ ර භලිය්න. 

  

(i) භාශ්ාධ්යනය  - ……………………………………….   

(ii) කාලුශ්ය   - ………………………………………. 

(iii) විමර්ෂණය  - ……………………………………….    

(iv)  නාටයවයෝිත   -    ………………………………………. 

(iv) වකොට්ටාශ්ය  - ……………………………………….    

(v)  ඖදාර්යය    - ………………………………………. 

(vi) ප්රභාස් ස වල්ශ්නය - ……………………………………….    

(vii) නිෂ කර්ෂණ   - ………………………………………. 

(ix) ප්රස ථාවවොිත   - ……………………………………….   

(X) ශ්ාෂ ත්රාධ්යනය   - ………………………………………. 

(ලකුණු භ10 යි, 

06. භ ාහම භසඳහ් භ භෙයදුනවල භඅ්තථය භාැහැදිලි භ ර්න භ 

 

(i) අත්තික්කා ගවහ   මල් පිපීම 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) අඩු කළය වසලවීම  

……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

(iii)අබ කෑ මිනිහාවේ නාවහ  දැවීම 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(iv)ආතාට අටු වකොස  දීම  

………………………………………………………………………………………………………………… 

(v)වද්වස  හැටියට බාවස  

………………………………………………………………………………………………………………… 

(ලකුණු භ05 භයි, 

07. භ භාහම භසඳහ් භාාඨය භලිිල් භබස් භලිය්න. 

ඒ ගිරා පණ්ඩිතය් වේ වම බදු වවතක් ඇත්වත්ය. ඉදි්  කිසි වතවනකි්  වගනා හස නතක් 

පණ්ඩිතය්  වහ් වස ට පමණක් කිය ුරතු වී නම් ස්  වහ් වස වේ දසරුවට බස නාහ 

ඉදි්  අමරා වද්විනුත් ඇසුව මනා වී නම් ඇකවයහි වගොස  හිඳිනාහ; ඉදි්  වබොවහෝ වදනා 

ඇසුව මනා වී නම් බිමට බස නාහ. හදවස  ගිරා පණ්ඩිතවයෝ පණ්ඩිතය්  වහ් වස වේ 

දසරුවවහි බැස ස් හ. ඒ සලකුවණ් , රහසැ බිණිය ුරතු යැ' යි අමරා වද්වී්  හා වබොවහෝ 

වදන ඉවත්ව ගියහ 

(ලකුණු භ05 භයි, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 


