
දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව  

සිංහල අිංශය 

පාසල් නි ාඩු කාලයට ශිෂ්ය පපකාකක අත් ැල 

 

සිංහල භාෂ්ා  හා සාහිේයය 
10 පරේණිය 

 

සේක කතු මතුත්රණය 
 

1. පාලි ජාතකට්ඨ කථා මූලාශ්ර කගෙන  ිංහලලට   ඟුණු  කතියට ුමක්  ?  

..................................................................................................................... 

2. එක කතියට ලිටඟවුෙේ ුමක  සාහිතය ුගනෙ  ?  

..................................................................................................................... 

3. ෙකක කතියට ලිටඟවුු  ුගනෙ  ගජ කළ ගජු  ම් කගන් . 

..................................................................................................................... 

4. පන්ිංට ප ස් ජාතක ෙපොත ගච ා වූෙ  කාෙේ ආගාධ ෙටන් ?  

..................................................................................................................... 

5. ජාතක කතා ෙපොෙේ ල් ෂණ ෙ?ක්  ලිටන් . 

..................................................................................................................... 

6. ජාතක කතා ආකතියෙ  අහන ෙකො වා ?  

..................................................................................................................... 

7. ජාතක ෙපොත ඇසුරින් ෙවන් ෙවන් ව ලිටඟවුු  ජාතක කතා ෙකො වා ?  

..................................................................................................................... 

8. ජාතක කතා ඇසුරින් ලිටඟවුු  ජාතක කාවය ෙ?ක්   ම් කගන් . 

..................................................................................................................... 

9. මුව ෙ?ව්?ාවත, සස?ාවත ලා කව්ිංළුමිණ ජාතක ෙපොත ඇසුරින් ගචිත ුමක  කතිය 

?    ............................................................................................................... 

10.  උම්කේන ජාතකට ගච ා කිරීෙම් අගමුණ සඳලන් කගන් . 

..................................................................................................................... 

11. පන්ිංට ප ස් ජාතක ෙපොෙේ සඟබඟවින් ක ජාතක කතා කීට්  ඇතුළේ ?  

..................................................................................................................... 

12. ජාතක ෙපොෙේ සඳලන් දීර්ඝතක ජාතක කතාව ුමක්  ?  

..................................................................................................................... 

 



13. “ගජ්ජුරුවන්  ප ලඟණි වීක  ම් ුග් ත ෙ ොෙවයි.” 

ෙකක ිංතුවිල්ල කෙේ ?  ............................................................................ 

ෙකහි සඳලන් ව  ගජු කවෙග්  ?  ................................................................. 

14. “ෙකකී තුනින් ක  ටක්  රුචි වී  ම් ඒ ෙ?මි.” 

ඉලත ප්රකායට අසා ිංියෙට  කවුරුන් ?  

..................................................................................................................... 

          ෙකහි සඳලන් ෙේවල් ෙකො වා ?  

 ..................................................................................................................... 

     15.ධර්ක ුගේධට සඳලා ගිට ෙබ සතුන් පඬුරු  ෙලස රැෙන  ගිෙ  ුමක්  ?  

 ...................................................................................................................... 

   

 

  ගුත්තිල ප ණ දද 

 
     16.ගුේියල ෙවණ  ? පාඩක උපු ා නේ කතියට ුමක්  ?  

 ...................................................................................................................... 

     17.එට ගච ා කග  ලේෙේ කවුරුන් විිංන් ?  

 ...................................................................................................................... 

     18.ගුේියල කාවයට ලිටඟවුෙේ ුමක  සාහිතය ුගනටකදී ?  

 ...................................................................................................................... 

     19.ගුේියල කාවයට ගච ා කග  ෙලස ආගාධ ා කග  ලේෙේ  වුරුන් විිංන් ?  

          ...................................................................................................................... 

     20.ගුේියල කාවයෙ   ඇතුළේ මුළු ප?ය  සහඛ්යාව කීට?  

 ...................................................................................................................... 

     21.ෙකක කතියට ගච ා වූෙ  ුමක  ගජ ?වස ?  

 ...................................................................................................................... 

     22.ගුේියල කාවයට ගච ා කිරීෙම් අගමුණ සඳලන් කගන් . 

          ....................................................................................................................... 

     23.වාුග නණෙටන් ප?ය ්රන්ථට්  ආගම්භ කිරීෙම් අනිෂ්  විපාක ?ඟ  ?ඟ  ක කතු හිමි             

          ගුේියලට ආගම්භ කළ ප?යෙ  මුල් ප?ට ලිටන් .  

         ......................................................................................................................... 

    24.පලත සඳලන් ප?යෙ  කඟ? ෙ?ප?ට සම්ූරර්ණ කගන් .  

සුන් එ තියන් එ   සඳ 

............................................. 

............................................. 

නි් ක පඟියෙගත ?සත   විනිවි? 

 



    25. ට ඟිංන් ල  බඟල්ෙකන් සුග   විලසී 

          ෙවෙසිංන් ?  ක  කේ කග   එකසී 

 අලිංන් බඟස ගඟ නේ ගඟ        ෙකෙලසී 

දිිං ෙකන් විට විදුලිට ිංට     ?ලසී 

විලසී සල එකසී ට  ප?වල අර්ථට ?් වන් . 

...................................................................................................................... 

    26. ඉලත ප?යෙ  සඳලන් උපකාලහකාගට ුමක්  ?  

 ....................................................................................................................... 

    

 

 හාදා හීය පාදා අඬහැපකතු දැපතු 
 

     27.පගකේත ෙජ ියකාව ගච ා වූෙ  ුමක  සාහිතය ුගනටකදී ?  

 ....................................................................................................................... 

     28.විෙව්කට විෙ  ?ෙටන් ලා ?ඟනුවේකමින් නත කිරීක සඳලා ෙටො?ා නේ ජ කවි     

විෙයේෂට ුමක්  ?  

....................................................................................................................... 

     28.ජ කවිෙ  අන්තර්නතට වන්ෙන් ුමක්  ?  

 ....................................................................................................................... 

     29.උපෙේයාේකක ජ කවිට ලඳුන්ව  තවේ ආකාග ෙ?ක්  ?් වන් . 

 ....................................................................................................................... 

     30.පලත සඳලන් අ?ලස් ෙ?  ප?ය පාඨ ලා ාීයට පා ා අඬලඟෙගන් ?ඟෙන් පාඩෙකන් 

          උපු ා ලිටන් . 

 කා අියනුේ වඟගදි ිංදුවිට ලඟකි ට. 

 ....................................................................................................................... 

         අවයය ෙව්ලාව  ළඟ  ඟිය ෙ?යින් ඇිය ලලට ුමක්  ?  

          ....................................................................................................................... 
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