
 

දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව  

සිංහල අිංශය 

පාසල් නි ාඩු කාලයට ශිෂ්ය පපකාකක අත් ලල 

අ.පපො.ස. සාමාදය පපළ ්රතිකකාතමය  ලසසටහද 

සිංහල භාෂ්ා  හා සාහිේයය 

11 පරේණිය - පිළිවරු පත්රය 
1. (i)  (අ) පඳොපළොන්නරු 

  (ආ) 18 

(ii)  (අ) ගුරුළුප ෝමී 

  (ආ) පුරිසදම්මසාරථී 

(iii) (අ) “පනොවියත් හුදී දනන් සහා මා විසින් සැපෙවින් දක්ලනු    

                         ැපේ.” 
  (ආ) ඳාලි සංස්කෘත නූ ත් සාමානය නනයා සහා සිංහ සසින්     

                        පමම කෘතිය ලියා ඇති සලයි. 

(iv) (අ) සංක්ෂිප්ත රීතිය 

  (ආ) අංගුලිමාපේ උඳපත් සිට බුදුන් සරණ යාම දක්ලා කතාල 

(v)  (අ) දිසාඳාපමොක් ඇදුරුතුමාපේ අපනකුත් සිසුන් 

  (ආ) දිසාඳාපමොක් ඇදුරු හා අහංසක 

(vi) (අ) අංගුලිමා පසොරා 
  (ආ) ඳද හතරක  ාථාලක් 

(vii) (අ) පකොපසොල් රජු  

  (ආ) අංගුලිමා පතරුන්  

(viii) (අ) සද්ධර්මරත්නාලලිය 

  (ආ) දඹපදණි සාහතය ුග ය 

(ix)  (අ) ධර්මපසේන හමි 

  (ආ)     "යම් පකපනක් නුලණ මලත් කුසච්ඡන්දය ඇතිල     

                        ධර්මාභිපයෝ යට උඳපදස් දින් සණ දැන පින් කමැ හැසිර    

                       නිලන් සාදා  නිත් නම් එපසේ ව පුරුෂයන්ට ලැඩ සහා     

(x)  (අ) ඳාලි ධම්මඳදට්ඨ කථාල 

  (ආ) බුද්ධප ෝෂ හමි 

(xi)  (අ) ඳාලි ක්රමය හැර අර්ථය ඳමණක් ප න අඳ කළා ව     

                        ප්රසන්ධපයහ ක්රම විං ණාි  ව අු  ලැි  ඇතත් එය     

                        පනොසකා ...  

  

 

 

 



 

 
  (ආ) 256 

(xii) (අ) නුලණැත්තවුන් විසින් නිෂ්ප්රපයෝනන ව පකළි ළුපලහ ඇලුම් 

     හැර, නිලපනහ ම ඇල්ම පකොට, තුන් දුසිරින් දුරුල තුන් සුසිරි    

                         පුරා මතුපයහ ැබිය ුගතු පොවී පොව් තුරා ගුණයට පිහට විය ුගතු 

(xiii) (අ) “පුත පත පස කිරීම පතොඳටත් අඳටත් තරම් පනොපලයි.    

                        තරම් තැනකින් සරණක් ප නවුත් ඳාලා පදම්හ.” 

  (ආ) “රන් හැර ප න පනොපදමි. අඳටත් රක්ෂාල නමි ඌ ම පව් ද?” 

(xiv) (අ) ඇපේ රමත් සලත්, ඈ දන්නා ශිල්ඳත් නිසා. 

  (ආ) තමා ද ශිල්ඳ ඉප න පකළි ඳෑම 

(xv) (අ) බුදුන් ලහන්පසේ 

  (ආ) මු න් හමියන්ට   (කුණු 02x15 = 30යි) 

 

2. (i) (අ) ලසස්න් රක්නා අය, ප ොනුන් රක්නා අය, ම  යන අය, සීසාන    

                        අය 
  (ආ) තනිල ලඩනා නිසාත්, බුදු රැස් පනොවිහද ලඩනා නිසාත් 

 (ii) (අ) දුන්න, මුගුර, අඩයටිය, ඳත්පකොපහොල්, ඳාරාලළලු 

  (ආ) “ඔසප  මිහරි ලදන් අසා මම පමතැන් සිට ඳව් පනොපකපරමි.” 
              යයි තමාපේ ඳහක් ව ආුගධ ලර්  සෑවුමට විසිකර, බුදුන් ලැ ඳැවිද්ද   
                        ඉල්ා සිටිපේ ය. බුදුන් ලහන්පසේ ඔහුට එල මහණැ යි අමතා (ගිහයකු  

              ඳැවිදි කිරීමට බුදුන් ලහන්පසේට ඳමණක් හමි ව හැකියාල) ඳැවිද්ද දුන්   

                        පසේක. 

 (iii) (අ) පකොපසොල් රජු සිවුරඟ පසනඟ සමඟ පදව්රම් පලපහරට 

    ඳැමිණි නිසා 
  (ආ) අඟුල්මල්  න්නට යන  මන බුදුන් ලහන්පසේ ලළකාවි යයි 
               සිතා 

 (iv) (අ) උේ පසේනයන්පේ බිරි තම පුතු නළලන අතරඔහුට අලමන්  

    කිරීමට පහේතුල පිළිස උේ පසේන කල්ඳනා කළ අලසථ්ාල 

  (ආ) ඇපේ රමත් සල හා ඈ දන්නා ශිල්ඳයත් නිසා 

  

(v)   (අ) උේ පසේනයන්පේ පකළි සන්නට කිසිලකු පනොමැති වීම /  

             රැස්ව පිරිස උේ පසේන පදස පනොසා බුදුන් පදස සැලීම 
  (ආ) මුසුප්පුල - කන ාටුල 

   ආදිපයන් - ඳළමු ල   (කුණු 04x05 = 20යි) 

 

  

 


