
සිංහ සාහිත්ය රසාස්ලාදය - 11 ශ්රේණිය 
පිළිතුරු 

I ශ් ොටස 
1.  

i. (අ) ඔක්කළක රජු 
(ආ) කුරුණග යුගය 

ii.  (අ) ලොකු මළමළ 
(ආ) අම්මළ ශට 

iii.  
(අ) නිධළරියළ 
(ආ) ඇන්තන් පවුලොව්ච් ලෙලකොසහ 

iv. (අ) ලකොටළුලළ 
(ආ) ධර්මලවේන හිමි 

v. (අ) පළර ලතොට, ගශ ලකො ද, ලවළලගන ශෆම අතින් ලහින ලෆහි ලහින ලෆහි ලනොපළයන මුළු දලව 
(ආ) භළල ගීත/ උයනක හිද ලියූ කවි/ ආලර්ජනළ/ අමල් බිලවෝ ගුරුළු ලත/ අවහදළ කල 
 

2.  
i. වකක් - ශක් ලගඩියක් 

පළලළ විලළශලේදී 
 
ශක්ලගඩියක් ශළ වමළන ප්රියකරු මුණකණක් ඇති තම කුලේ ාජළතිලේහ ලශොද පයපයන්න් යු ව වු 
ලකොටළු ලදනත ලපන්ලළ විලළශ කර ලදමි යි කීශ. 
 

ii. අභිප්රළය - බළලපොලරොත් වල 
කම්මිත්තන - දළසියක් 
 
බිවවුන් යශපත් යෆයි එකග වී කුමළරයන්ට පුලත න්යළ බළලපොලරොත් වල විමවළලගන එන්න 
දළසියට න්යූශ. 
 

iii. විපුළ - මශත් 
මත ලරණිදු - මත් ව ඇත් රජු 
 
මශත් ගුණලයන් යුත් මශත්මයනට පෆමිණි විපත තෆන්පත් නුලණින් යු වවු උත්තමලයෝ දුරු 
කරති.මලෙහි එරුණළ වු මත් ඇත් රජු ලගොෙ ගෆනීමට මශත් බ ඇති ඇත් රලජකු මිව ලලන 
කලලරක් වමත් ලව් ද? 
 

iv.  වලුන් - ලම් තෆනෆත්තළ 
මුල විට පෂ - න්සියම් ලටකුරු භළජනයක මුණකලන් විහකම්භය 
 
එම්බ පුත්රය ලම් තෆනෆත්තළ දුුවලව් ද, ලම් තෆනෆත්තළ සිගළ ඇවිිනනළ පමණක් මුත් ගවුලක්, 
ගවුලදකක්, ගවු වතරක් පමණ මුණකලේ විහකම්භලයහි පෂ ඇති...,,, 
 

v. බමන - කෆරලකන 
වළද ලතපුල් - ලෙන 
 
කෆරලකන විදුලි පංකළලලන් ලළයු ගෆබ කෆලබන ශෙ මිව, එදළ ඔලේ මුලගින් නෆගුණළ වු ව වුව 
ලෙන මට ඇලවන්ලන් නෆත. 
 
 



3.   
i.  

 ගෆමි ජීවිතය 
 ආගන් වක වත්කළරය 
 අවරණ බල 
 නිරශංකළරබල 

ii.  
 ත්ැඹිලි ශ්ෙඩියක්  ඩා පිළිෙැන්වීම 
 උප ාර සඳහා මුදල් බාශ්පොශ්රොත්තු ශ් ොවීම 
 හිත්ලත් ම දැක්වීම 

iii. සව්පද ආ ෘතිය 
iv.  

(අ) සතුටු පිරුණු දෑසන් යුතුල පිළිෙැන්වීම 
(ආ) සද්ධිය මත්ක් වී ැජ්ජැලට පත්වීම 

( ැත්ශ්හොත්) 
i.  ාටය ශ්ව්ික ාශ්ව් රෙ දක්ල  අලස්ාාශ්ව් යය ිසස්ත්ර ිසය යුතුය 

ii. බීමටත්, ශ්ල  ශ්ල   ර  ලැඩ ලටත් 
iii. ශ්ලන්ඩ,ශ්දන්ඩ,බිකන්ඩ 
iv. අයහපත් ක්රියා සඳහා දරුලන් ශ්යොමු වීමට ඇති අ මැත්ත් 

 

 


