සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
•

අඟුල්මල් දමනය
1. අඟුල්මල් දමනය උපුටාගත් කෘතිය කුමක් ද?
2. එහි කතුවරයා නම් කරන්න.
3. මමම කෘතිය ලියුවුමන් කුමන සාහිත්ය යුගයකදී ද?
4. අමාවතුර සඳහා මුල් කරගත් බුදුගුණය කුමක් ද?
5. අමාවතුමරහි අන්ත්ර්ගත් පරිමේද සංඛ්යාව කීය ද?
6. අමාවතුර රචනා කිරීමම් කතුවරයාමේ බලාමපාමරාත්තුව වූමේ කුමක් ද?
7. සංහල කත්ා කලාමේ කුමන රීතියක මමාහු අනුගමනය කර ඇත්ද?
8. “මනාවියත් හුදී ජනයන්” යනුමවන් අදහස් කමේ කවුරුන් ද?
9. අමාවතුමරහි 14 වන පරිච්මේදමයහි සඳහන් වන්මන් කුමක් ද?
10. එම අවස්ථා මදක නම් කරන්න.

•

අඟුල්මල් දමනය - අවස්ථා සම්බන්ධ ආශ්රිත කෙටි ප්රශ්න.
1.
i. “මහරජ මහාබවූ මමේ මගයි කුමමරක් උපත්” මම්ම පරකාශය කමේ කවමරක් ද?
ii. කුමමරක් ඉපදුමන් කවර ත්ුනුත්තියට ද?
iii. කුමරාට ත්ුබූ නම කුමක් ද?
iv. කුමරාට ත්ුබූ නාමමයන් අර්ථවත් වූමේ කුමක් ද?
2.
i. “එක මසාමරක් මවයි මහා මබාමහෝ මසාරුන් මගන රට පහරනට නිස මසාමරක් මවයි
මහා” මමම පරකාශය කමේ කවමරක් ද?
ii. මමම පරකාශය ශරවණය කළ ත්ුනුත්ත්ා කවමරක් ද?
iii. මමම පරකාශය ශරවණය කළ ත්ුනුත්ත්ා දුන් මකටි පිළිතුර කුමක් ද?
iv. මමම පරකාශමේ “රට පහරන්නට” යනුමවන් හඳුන්වන්මන් කුමන රටද?
3.
i. “මහණ එමග මනායා” මමම පරකාශය කළ සවු පිරිස කවරහුද?
ii. එමග මනායෑමට දුක්වූ මේතුව කුමක්ද?
iii. මමම පරකාශය ඇසූ අය කවරහුද?
iv. මමම පරකාශය කළ පිරිස එමග මනායෑමට මේතු දුක්ීමට වාර කීයක් උත්සාහ
කමළහුද?
4.
i. “විශාලා මහනුවර වුස ලිච්ඡී රජහු කුපිත් වියු” මමම පරකාශය කමේ කවරහුද?
ii. මමම පරකාශය ශරවණය කළ අය කවරහුද?
iii. මමම පරකාශය කමේ කුමන ස්ථානයකදීද?
iv. මමම පරකාශය ශරවණය කළ ත්ුනුත්ත්ා මමම ස්ථානයට පිටත් වූමේ කුමන නගරයක
සටද?
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අඟුල්මල් දමනය - ගද්ය ප්ාඨ ලිහිල් බසින් ලිවීම.
1. “එක මසාමරකු බුවින් කුම් මකමරයි! පිළිදඟුව උහුයු”
i. කුම් මකමරයි
ii. පිළිදඟුව
2. “වත්සපනු කී කී දුයක් වහා සපයයි.”
i. වත්සපනු
ii. සපයයි
3. “මන වඩන නියාමයන් හුසමරයි. මපම් වඩන නියාමයන් මබමණයි.”
i. මන වඩන
ii. මබමණයි
4. “උහු කිමස බිඳුවම්හ...! බුණ ගන්නාහු.”
i. බිඳුවම්හ
ii. බුණ ගන්නාහු
5. “යටත්නි, ම පුතු මා මකමරහි මනාබිද පියට්යාව”
i. යටත්ී
ii. මනාබිද පියට්යාව
6. “රෑ ගමට වුද පයින් පුහුර මොර ගලවාපියා එහි මහාතුවන් මරා පියා එමකකු මදමකකු
ගුණමගන යයි.”
i. පයින් පුහුර
ii. මහාතුවන්
7. “මත්ල මගට පුරුෂමයෝ දස මදනදු, විස, තිස්, හත්ලිස්, පනස් මදනදු සුක ඇතිව සන්නද්ධවු
වග වග වු මයති.”
i. සන්නද්ධවු
ii. වග වග වු
8. “ශිල්පයට උපචාර මකාටු දුළි කප්පවා, නහා පිළි මපරළා මවුපියන් දක්ි.”
i. උපචාර මකාටු
ii. පිළි මපරළා
9. “කඩු පලඟ මගනු දුනු හියවුරු බුඳ බුදුන් පස් පස් ලුහුබඳවින් මයයි.”
i. හියවුරු
ii. පස් පස් ලුහුබඳවින්
10. “මසාරු මකමර් බිරි සතින් මනායාම් වූමේ ද ගරහනු බිමයන් යනුමය”
i. බිරි සතින්
ii. ගරහනු බිමයන්
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