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පිළිතුරු පත්ර2 

I ශ් ොටස 

1.  

I.  (අ) අරක්කැමියා 

(ආ) මදු රජු / ඳබා කුමරියගේ පියා 

       II. (අ) ඳබාලතී කුමරියට / කුවගේ බිරිට 

  (ආ) ඳබාලතී කුමරිය බියට ඳත් වීම. 

 III. (අ) කතක් කමක් නැශැ බියසුලු ගතිය  ඳඳා 

   අයුත්තකට අත් ගදක ඔවලන්ට  එඳා 

  (ආ) යුතුකම 

 IV. (අ) අගියලන්න මුකගලටි. 

  (ආ) උතුම් මිනිසුන් / ගුණ නුලණ ඇති අය 

 V. (අ) සිරිගවේනගේ මල 

  (ආ) විඳත / කරදරය / විනාය 

 2. 

  I. ඓ්චර්ය - වැඳ වම්ඳත් 

   ශ්රී විතිතිය - දියුණුල 

  II. ක්ගේාන්ධකාරගයන් - ගකගව් නැමති ආගරන් 

   දික්විභාගගයහි - නිසි ගව රාජ්ය ිරීමමට ගන ශැක 

  III. ජ්ාම්ගබෝ නද - ජ්ම්බු නදිගේ 

   ලව්ත්රධාීමල - ඇඳුම් ඇ 

  IV. වාධූන් - යශඳත් මිනිසුන් 

   පුනයකර්මයට - පින්කම 

  V. විංගුල - යදම / දම්ලැ / මාංචුල 

   මිණි වඹ - ඳගේ බඳින මැණික් වහිත ගජ්ජි ලැ 



3.   

I. සිරිගවේනගේ නිලගවේ (කථකයාගේ) ඳදිංචි වීම. ඉහිට මශ ගගදරට ගග ව් මලගේ සුලදුක් බා 

ආඳසු ඳැමිණීම. රණ්ඩු දබර වීමට සිදුගේ යැයි සිතා ඈත් වී සිටීම. 

II.  

 කට්ට සර - කඳටි 

 කායගම් මායගමන් - ලයාජ් ගති ක්ණ ගඳන්වීගමන් / ගබ  ම මායම් 

 ආව්වගර්ට - ඇසුරට 

 අඬගවනලා - එන්න ිරයනලා /කතා කරනලා 

 ගක ලු ගැටයා - ත මණ පිරිමි ෂමයා 

 

III.  

 මලට වැකීම. 

 රණ්ඩු දබර ලලින් ගත රල ජීලත් වීමට උත්වශ දැීමම. 

 වශජීලනය. 

IV.  

 මශ ගගදර ගක්න්ද්රව්ථානය ගව වැකීම. 

 ජීලන මාර්ග වශා ඳවුගේ වාමාජිකයන්ගේ උදවු ඳබා ගැීමම. 

 කාර්යශූර ගව ලැගෙහි ගයදීම. 

 නෑදැකම් යශඳත්ල ඳලත්ලාගගන යාම. 

  නැතගශ ත්, 

I. ගගම් මිනිසුන් තුෂ අභිමානය ඇති කරවීම. 

අදීන මිනිගමක ගව ජීලත් වීගම් ලටිනාකම. 

II.  

 තම උ මමය ගලනුගලන් වටන් ිරීමම. 

 වමගි වම්ඳන්නල කටයුතු ිරීමම. 

 ගන බියල ඉදිරියට යාම. 

III.  

 නම්බුල - ගගෞරලය 

 උ මමය - අයිතිය 

 අහුමුළු - වැඟවුණ ව්ථාන 

 ග ම් සිදුරක් - පුංචි ගදයක්ලත් 

 පිම්මක් - ඉදිරි පියලරක් 

IV. ලියා ඇති පිළිතුරට අනුල කණු බා ගදන්න. 

 

 

 

 

 

 



   III ශ් ොටස 

4. උදා -  

 ඇ උණ ඳතුරක් වඟලා ගන්නට ඇතැයි මට සිතුණි. 

 ඈ තමා හි සිටි තැනින් නැගිට මා පිටුඳවට අවුත් මාගේ හිවට දැඩි ගවේ ඳශරක් ගවා ගියාය. 

 කගට් ශැටි ිරරි අප්පුගේ ගශ ඬු  කට ලගගයි 

 අගප් කඩුල තරම් ව්වන කඩුලක් ගලන ගක ගශලත් නෑ ගන්ද අයිගේ... 

 අත පිලිව්සීම නිවා අයියා මිය යා ශැිරය මා තු බියක්ද ගෝකයක්ද ඇති විය... 

ගමලැනි උදාශරණ ඇගත ත් පිළිගන්න. 

5.  

 ඇත් ශගේදි කුව රජු ඳබා කුමරියට ඇත් ඉත්තියිරන් දමා ගැසීම. 

 අව් ශගේදී අව් ඉත්තියිරන් දමා ගැසීම. 

 මදු රගට් දී කුව රජු අරක්කැමි ගලව් ගගන සිටියදී ඳබා කුමරියගේ මූණට ගකෂ ගැසීම. 

 මරණ බිගයන් යුතුල මෙ ගග ෙක රැඳී වටි කුව රජුගේ ගදඳා ලැද වමාල ඉේලීම. 

 ජ්යම්ඳති කුම ම ශා කුව රජු ඇතා පිට ගමන් කරද්දී පිටුඳව හිදගගන සිටි කුව රජු ඳබා කුමරියට 

උසුළු විසුළු කරන අලව්ථාල. 

 

6. ඕනෑම කවි 03ක් සුදුසු ගේ. 

7.  

 ග කු මාමාගේ චරිතය නලකතාගේ ප්රධාන චරිතය බලට ඳත් වීම. 

 ග කු මාමා ඳවුට ගමන්ම වමාජ්යටද ැදි අගයකු වීම. 

 ඉතා දක් කාක මගලකු ගව විග්රශ කර තිීමම. 

 සිරිගවේන ගේ ජීවිතය ශැෙගව්ලා ගැීමමට මාමාගේ අනුබය ැීමම. 

 ගඳ දු කටයුතු ලදි මුේතැන ගගන කටයුතු ිරීමම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


