
සිංහල භාෂාව හා සාහිතය 
 

II පත්රය  12 ශ්රේණිය  පිළිතුරු පත්රය  

 

(01) .  

1. Iv 

2. V 

3. III 

4. II 

5. III 

6. II 

7. IV 

8. IV 

9. V 

10. III 

11. III 

12. III 

13. II 

14. II 

15. II 

16. IV 

17. III 

18. I 

19. III 

20. II 

(02) .  
 

(අ) ලෞකික ඉතිශාවය ලේඛනගත කිරීමට දියුණු ලේශීය වම්ප්රදාය්  ්රී ාකාලන ලනිතිමම. 

උඩරට රාජධානිලේ ලේඛනාගාරයට අයත් එකද කඩදාසිය්  ලශෝ තේඳත් ඉරුල්  ලශෝ සුරැකි ල ලේ ල    

ලනිමැති වීම. 
 

(ආ)  02 යි.එ්  ඳරපුර්  යටත් විජිත ඉතිශාවයද අලන්  ඳරපුර ලේශිය ඉතිශාවය ලකලරහිද උනන්දු විය. 

 

(ඇ) ලිපි ලේඛනල නල ප්රලාාතාල්  ද් නට ැල.. යටත් විජිත ඉතිශාවය ලියූ අතරම, ඔවුහු ලේශීය       

ආයතන ලකලරහි දැඩි උනන්දුල්  දැ් වශ. 

 

(ඈ)  උඩරට ඉතිශාවය ශදාරන විදයාර්ථියායාට, දිලයින පුරා විසිර ඇති දිරාඳත් ලිය කියවිලි අතර තම වාධක 

ලවවීම සිදුකිරීම. 

වම්පූර්ථිාලයන්ම විලේශීය මූා ආශ්රලයන් තම අධයයනය කිරීම. 

 

(ඉ)  නිර්ථිදය විලනචනය්   දැඩි ලව විලනචනය කිරීම 

       ලෞකික ඉතිශාවය   ලමලිල ලතිරතුරු 

(ඊ)  

i. ාකාලන බ්රාශී අ අ් ර වාවිතලේ කාය රි.පූ. තුන්ලන සියලලවේ සිට ශත්ලන සියලව ලව 

වැල් . 

ii. ඳවලිවීලක සියලලවේ සිාශ අ් ර විකානය විය. 

iii. රි.පූ තුන්ලන සියලලවේ සිට රි.පූ ඳෂ ස සියලව ද් ලා පූර්ථිල වාගය ලවත් ශත්ලන සියලව ද් ලා 

අඳර යුගය ලව වැල් . 

iv. පූර්ථිල බ්රාශී අ යුගලේ ් ා ඇත. 

v. ගේලන්ල ලකට ලාකය තිල.. 

vi. අ් ර ගාත්රය්  ඇත. 

vii. බටහිර, දකුා, නැලගනහිර යන ඉන්දියානු ප්රලේල ලම්ලා ඇත. 

viii. එක ාකාලන වම්මිශ්රිත ලශෝඩිය්  වාවිතා විය. 

 

(03) . රචනාල  

(04) .  

(අ)   

i. ගුරුතුමිය සිසුන් වමඟ පුවීතකායට ගියාය. 

ii. අඳ ගී ගයේදී ඇතැලම්  නැටශ. 

iii. නිලැරදි 

iv. වාගර ඳන්සරිය ලශලත් ල් යවී රවලත් කවි නිර්ථිමාාය කලෂේය. 



v. ද්  ගායකලයකු ව සුගත් නළුලල් ද විය. 

 

 (ආ) 

i. අ් කා විසින් වැමටම ල් ්  ලබදනු ැබුලනය / ේලේය / දී / ැබුණි / ැබිණි 

ii. මිනිසුන්ට බිය ව ලන වතුන් විසින් තම ඳැටවු වඟලා ගන්නා ැබුලලෝය / ේලදෝය / දශ / ැබූශ  

iii. ඔහු විසින් කතුලරන් ලකිෂ කැලඳයි / කඳනු බයි / ැලබයි 

iv. වාමාජිකයන් විසින් නල ලේකම්ලරලය්  ඳත්කර ගනු ැබුලනය / ේලේය / ඳත් ලකරුලලෝය / 

ැබිණි / ැබිා 

v. ලශදිය විසින් ලරෝගී දරුලලෝ වනවනු ැබුලලෝය / ේලදෝය / ැබුාශ  

 

(ඉ)  

i. සිසුන් 

ii. ද් යන් 

iii. ගුරුලරු 

iv. ආ ලකු  

v. ලගිවියන්ය 

 

(05) .  

(අ) 

i. ඉච්ඡාවාගත්ලය - බාලඳිලරිත්තු / ආා කඩවීම  

ii. වාකයලයන් - වම්පූර්ථිාලයන්ම  

iii. කුර්ථිවිකාල  - ලතලිතුඩ / පින්ව 

(ආ) 

i. ල.බේදා 

ii. ලන්දි බට්ටයා 

iii. කවිය 

(ඉ)  

i. ප්රධාන උත්වලය  

ii. රිේමයානුකූ 

iii. ආලනණික 

iv. ලනිතිත් 

v. මණ්ඩ 

vi. මඩුලු 

(ඊ)   

i. ඳශන් - එළිය ලැලටන 

ii. චන්ද්රයා 

iii. ඉදිකටු සිදුර  

iv.  සලන් 

v. ඇතින්න 

vi. සුෂඟ  

 

 

 



 

 

(06) .  

i. පුරාතන  - තේධිත 

අභිරුචිලයන් - උඳවර්ථිග 

ප්රගුා  - උඳවර්ථිග  

ii. ප්රවිා  - උඳවර්ථිග 

මශතාලේ - විව් ති (වම්බන්ධ) 

අතිවිශිීට - උඳවර්ථිග 

iii. ඉමශත්  - උඳවර්ථිග 

කෂ  -කෘදන්ත 

නිතරම   - නිඳාත 

iv. මම   - උත්තම පුරු ඒක ලචන  

එේදි   - අවම්වාලය රියා 

සුශද   - උඳවර්ථිග 

v. ලඳිලවින් ලඳෝය - විලේතා වමාව  

දර්ථිනීය  - තේධිත 

ඇත  - නිඳාත 

(07) .  

(අ) 

i. උාශපුලු අම්මට ඇලේ ඳැටියා මැණික් ලු 

ii. ඉණිමඟට ඳයින් ගැසීම  

iii. ගිලී මලත් ඇත දත සුේලදෝ 

iv. කන්ද්  විා  අ ඳැටිලයකු ලැදීම 

v. ලා නැති ලට කායා ඳණ්ඩිතයා 

(ආ) 

i. ඉතිරී ඳැතිරී යාම  

ii. ලබිරුලට  ශැඬීම  

iii. වතයය ලවන් කිරීම  

iv. ලනිවකා ශැරීම  

v. ලශිර රශලවේම  

vi. උගුකට ශසුවීම / රැලටීම  

(ඉ) 

i. ඳෂ ස ඳදය ලත්රුම්  ඇත. ලදලන ඳදයට ලත්රුම්  නැත. 

ii. ඳද ලදකම වමාන ලත්රුම් ඇත 

iii. ඳද ලදකම ලත්රුම් ලනිමැති වීම  

iv. ඳද ලදකම එකිලනකට විරුේධාර්ථිථය  

v. ඳද ලදකම අර්ථිථ වහිත  

vi. ඳද ලදකම එකිලනකට ලලනවී ලත්රුම් ඇත 

(ඊ) 

i. නිදි කරනලා / නෂලමින් නිදිකරනලා 

ii. අලමානය  

iii. ලඳිේ ගානලා 

iv. ඉශෂ ලකිටව  



v. ලවලනැේ 

vi. විනා කරනලා / කඳා දානලා 

(උ) 

i. ලඳිේ මේ තා රා වීමට ලඳර ගත් වාරය  

ii. ලරෝගියා 

iii. සදානම් කරනලා / පුදසුන මත තැමම  

iv. කමලත්දී ගන්නා ආශාරය  

v. කමත අතු ගෑමට ලයිදා ගන්නා අතු රිකිලි එකතුල 

vi. කමත 

(08) .  

i. ඓතිශාසික මූාශ්ර භූලගෝලීය වාධක, ලාේ විදයාත්මක වාධක අනුල සිාශ වාාලන ඉතිශාවය 

ඳරී් ා කිරීලම්දී,  රි.පු. 6 ලන සියලවට අයත් මධය ඉන්දු ආර්ථිය වාාලන් ලවේ වැෂලකන මාගධි, 

අධිමාගධි, ඳාලි යන වාා කථා කරන ජනතාල්  ාකාලන ජනලාවය කර ලගන ඇත. එය 

දීඳලාවය, මශාලාවය, සීශටිඨ කතා ආදී ග්රන්ථ ල විජය කුමාරයා ඇතුළු පිරිව ාකා දීඳයට 

ඳැමිණිම ලලයන් වශන් ලන. 

ii. ආර්ථිය 

iii. මාගධි, කථා 

iv. මූ - දීර්ථිඝ ඳාපිේ 

ා - ඇපිේ 

ශ්ර - රකාරාාය  

v. ලකෞතුකාගාරය 

ඖධාය 

 

 

 

 

 

 

 

 


