
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

  - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    
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අ.පපන ො.ං.්ංා/පපන ළ්-්පපන ණහුරු්ර්කප්පන ්රය් 

(Sinhala) 

සස ල හ්භාෂාෘ් ා්ංාහි යය්-්II 

 

(QUESTION PAPER) - II 

ර්කප්පන ්රය්-් II  

අනුග්රහය   



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

2 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

අධ්යාපන ප්රතිසංසංකරණ, ්ිවෘත ්ිව්කෘිව්යාල හ් ා්රසණංකඅ්අධ්යාපන ප්ණාජ්ය්අාා යස්ය 

සස ල හ්භාෂාෘ් ා්ංාහි යය - II 

අ.පපන ො.ං.(ංා/පපන ළ)්-්ආ්ර්්්ර්කප්පන ්රය 

11්පරේණිය         රාල හය්පන ැය්1්යි 

 ංැල හකිය්යුතුයි. 

්සයලුා්ර්කපෘල හ ්්ිළිතතුරු්ංපන ය්නප.්පාා පන ්රය ්හිි ්ල හුණු ්ණ,ප්80්කි.  

1. අිංක (i)  සට (x)  පත්ක් ඇති රශ්පවලට පකි  ිළිතුරු  සෙය්නප. 
 

(i)සිංහල අක්ෂ් මාලාපේ ඇුරළත් ෙහත් සඳහ්න අක්ෂ් අයත් වප කාණ්ඩ පද්ක පම් ක්්නප. 
(අ) ඓ, ඖ 
(අ) ෙ, ඵ, බ, භ, ම 
 

(ii)ෙහත් සඳහ්න ෙද් සඳහා ගැළපෙප විු ද්ා්ධඅ ෙද් ලියා ද්ක්ව්නප. 
(අ) ස්වා්ධඅය 
(ආ)පළ්නගුර 
 

(iii)ෙහත් ද්ැක්පවප වාකය ක්ධමකා්කයට හ්වා ලිය්නප. 
(අ) ඔවුහු ඉත්ා පහොඳි්න ගීත් ගයති. 
(ආ)අිළ ඉත්ා භක්තිපය්න පුද් පූජා ෙැවැත්වූපයමු. 
 

(iv)ෙහත් සඳහ්න ෙද් අයත් වප සමාස රපදද් ලිය්නප. 
(අ) ගවුම්පෙොඩිය 
(ආ)බඹසු්ප්  
 

(v)ෙහත් සඳහ්න ෙද් විස්නධි ක් ද්ක්ව්නප. 
(අ)අවස්පඅෝචිත්  
(ආ)අභුද්ය  
 

(vi)ෙහත් සඳහ්න පයරසම්වල ෙළමුවැනි හා පද්වැනි වචපපේ පපොගැළපීමක් ඇත්. වඩාත් ගැළපෙප 
පසේ ෙළමුපවනි වචපය පහෝ පද්වැනි වචපය සකස් ක් ලිය්නප. 

(අ)මහාවාලුකා ගඟ  
(ආ)රතිමා පගය 
 

(vii)ෙහත් සඳහ්න වාකයපේ වචප පද්කක අක්ෂ් විපයාසය සපද්ොස් ය.  ම වචප පද්ක ෙම්ක් 
නිපද්ොස් ක් ලිය්නප.  
  ඒ හඬි්න ුරෂ්ණිම්බූත් වූ ගම්මු ිළිතපවලට කළ වැඩ අත්හැ් ද්මා ෙලා ගියහ. 
 
(viii)ෙහත් සඳහ්න ෙද්වල අු ත් ෙැහැදිලි වප පසේ වාකය පද්කක් ලිය්නප. 
   (අ) මලු  (ආ) මළු  
 

(ix)ෙහත් සඳහ්න වාකයවල ඇුරළත් ත්ද් කළු අුරින්න මු්රිත් ෙද් අයත් වප රියා ෙද් ව්ධගය ලියා 
ද්ක්ව්නප. 

(අ) බල හ්සුබ නිමිති පේමඟ පැකත්ටත් වැඩී  

(ආ)මපේ අම්මා මට හීපප්න පපන නීය්න 
 

(x)ෙහත් සඳහ්න වාකය සපද්ොස් ය. නිපද්ොස් ක් ලිය්නප. 
(අ)පසොල්ද්ාරසපවෝ සට්න ක්ද්දී සුරප්ෝ ෙැප දිවූහ.   
(ආ)ශිෂයපයෝ පහොඳි්න ගගත් ුතුර ය.     
        (ලුරණු 2 x 10 = 20) 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

3 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

02. ෙහත් ද්ැක්පවප  (අ), (ආ), (ඉ), (ඊ) යප විස්ත්් අුරප්්න  කක් පත්ෝ්ාපගප වචප 250 කට 
පපොඅඩු ්චපයක් ලිය්නප. ව්හ්න ුරළ ඇති අක්ෂ්ය ඔපේ ගත්ත්් ෙත්රපේ ලියා ්චපය ලිීමම 
ආ්ම්භ ක්්නප. ්චපය සඳහා පයෝගය මාත්ෘකාවක් ද් පයොද්්නප. 

 
(අ)  ශ්රී ලිංකාව ජාත්ය්නත්්ය ුරළ වඩාත් ඔසවා ත්ැියය හැි  ්ාජයපයි .  පහත් ව්ධත්මාප ත්ත්ත්වය 

 පසේ පපොපේ. විපශේෂපය්න ලිංකාවට ආපේණික ක්ධමා්නත් රැසක් ඇත්. ඒ පකප්හි රමා්වත් 
අවාපයක් පයොමු ව්නප්න පම් රැි යා සම්ොද්පය, විපද්ශ විනිමය ඉෙැයීම, ෙිනස් 
සු්ක්ෂිත්ත්ාව වැනි අිංශ ග්පාවක් ම ජය ගනු ඇත්. පද්ශීය ප්දිිළිත නිෂ්ොද්පය, ස්වාභාවික 
ෙිනස්පය්න ලබා ග්නපා ද්රවය ආ්රිත් ගෙක්්  පම් පේවැල්, පෙොල්ක, , ත්ල්ෙත් ආදී ත්වත් 
පබොපහෝ පද් ආ්රිත් භාණ්ඩ නිෂ්ොද්පය ක් ්ට දිුතණු ි මටමට කටුතුර කළ ුතුර ය. 

 

(ආ) සමස්ත් පලෝකය ම පකොප්ෝපා පහවත් පකොවිඩ් 19 පැමති ද්ු ණු පේද්වාචකයට මුහු් දී 
තිපේ. ඒ ිළිතබඳ විමසුම් ඇස්න බැලූ කල්හි ස්වභාව්ධමය ලබාරස්න ත්ත්ත්වය්න පපොව ඒ 
සයල්ල මිනිසා විස්නම නි්ධමා්ය කළ ත්ත්ත්වය්න බව පෙප්න. ත්ාක්ෂ්ය, විද්යාව පකොත්්ම් 
දිුතණු යැයි ෙැවසුව ද් ඒ  ක් ආිංශික දිුතණුවක් ෙමණි.  බැවි්න ෙිනස්ය රැපකප දිුතණු 
වැඩිළිතපවළකට මුළු පලෝකය ම රපේශ විය ුතුර ය. මිනිසු්න ලක්ෂ ග්්න ියිතගනිමි්න 
ෙැතිප්ප වසිංගත් ෙවසනුපේ අපාගත් වයසපයක පේනිමිති පපොපේද්   බැවි්න මිනිස් 
රියාකා්කම් සයල්ල ොිනසිනක හිත්කා ඒ ඒවා විය ුතුර ය.  

 

(ඉ) පම්ට අයාෙප රමය ිළිතබඳ විවි අද්හස් සමාජගත් ීම තිියණි. අයාෙපයට සුරසසු රැි යාවක් 
පැත්ැ’යි ඇත්ැමු්නපේ මත්ය යි. රැි යාවට සුරසසු අයාෙපයක් පැත්ැ’යි ත්වත් පකපපුරපග 
මත්ය යි.  බැවි්න පමම පචෝද්පාව පපොව්නපට කළ ුතත්පත් ්පේ, පලෝකපේ දිශාපතිය හඳුපා 
පගප ඒ සඳහා වූ අයාෙනික රමපේද්ය්න යාවත්කාීනප ි මටම යි. ඉ්න රකාශ ව්නප්න කලාව, 
ඉතිහාසය, පු්ාවිද්යාව වැනි ක්පෂේත්ර ූගගැ්නවිය ුතුර බව පපොපේ. ඒ සඳහා සුවිපශේී  ස්අාපයක් ද් 
ලබා දිය ුතුර ය. සැබැවි්න ම අයාෙප කළමපාක්්ය විය ුතුර ය. 

 

(ඊ) අපුරු  ිළිතබඳ කත්ාබහ නිමාවක් පපොව්නපි . විපශේෂපය්න  මහා මා්ධගය ආ්රිත් ිනය අපුරු  
දිපප්න දිප ඉහළ යයි. ්ට පු්ා මා්ධගවල වාහප සිංායාපේ වැඩිීමම පේගවත් ය. ිනයරසු  බලෙත්ර 
ලබාගත් පම්න ම පපොගත් අය ද් බහුල වශපය්න මහා මා්ධගය භාවිත් ක්නු පෙප්න. මෑත් 
කාලපේ සරස වූ ිනය අපුරු වලි්න අහිමි වූ ජීවිත් ග්ප ඉත්ා ඉහළ අගයක් ගනී. අධිපේගී මා්ධග 
ඉදිීමමට සමගා ඒ ව පසසු සාමාපය මහාමා්ධග ද් සිංව්ධපය විය ුතුර ය. මා්ධගයට ද්්ාගත් හැි  
ෙමණි්න වාහප භාවිත් විය ුතුර ය. පම් සයල්ල නිසපලස ොලපය පේ පම් අපුරු  අවම ක්ගත් 
හැි  පේ. 

          (ලුරණු 25) 
 

03.ෙහත් ද්ැක්පවප ොඨය වචප 55 - 65 අත්් වප පසේ සා්ාිංශ පකොට ලිය්නප. ඔබ පයදූ වචප 
සිංායාව සා්ාිංශය අග ලිය්නප. 

        ෙිනස්ය සුරැකීම සඳහා ගත්යුර ිළයව් ඉත්ා ෙැහැදිලි ය. ඒ සඳහා ජපත්ාව ද්ැනුවත් ි මටමත්, 
නපතික ්ාමුව ශක්තිමත් ි මටමත් අවශය අවශය ය.  ක්  ක් ්ටවල් ත්නි  ත්නි ව ගනු ලබප 
රියා මා්ධගය්න පම්න ම පලෝක රජාව සාූහහික ව ගනු ලබප රියා මා්ධගය්න ද්  ක පසේ ම පම් 
සඳහා වැද්ගත් වනු ඇත්. ස්වභාවික සම්ෙත් ති්සා් පලස පයොද්ා ගැනීම පම්න ම සිං්ක්ෂ්ය 
ි මටම, වපගහපය ව්ධපය ි මටම ඒ සඳහා අලුති්න ගස් වැීමම, කා්ධමික අෙද්රවය ොලපය ි මටම 
හා කළමපාක්්ය, ෙිනස් දූෂ්ය ොලපය ි මටම, ජීීම්න රැක ගැනීම, වපජීීම්න රැක ගැනීම, 
කාබනික පෙොපහෝ භාවිත්ය, ්සායනික පෙොපහෝ භාවිත්ය හැි ත්ාක් රස්ට අඩු ි මටම, 
ජපගහපය ොලපය ි මටම, ෙිනස්යට ආද්්ය ි මටම හා ෙිනස්ය සුරැකීමට ජපත්ාව විපශේෂපය්න 
ම ත්ු ් ිළිනස් ද්ැනුවත් ි මටම් ආදිය ෙිනස් සිං්ක්ෂ්ය සම්බ්නපය්න රමුාත්ාවය හිමි විය 
ුතුර කු ණු වශපය්න පේනවා දිය හැි ය.  ක් අත්ි ්න ෙිනස් විපාශය හා ෙිනස් සුරැකීම අත්් 
අභිපයෝගයකට මිනිසා මුහු් දී සි . ත්වත් අත්ි ්න ජපගහප ව්ධපය හා ති්සා් සිංව්ධපය 
අත්් අභිපයෝගයකට ද් මිනිසා මුහු් දී සි . ෙිනස් මිත්රශීීන ති්සා් සිංව්ධප ගොය මා්ධගයක් 
ුරිත්න ජපගහප ව්ධපය ොලපය ක් ගනිමි්න ආ්ධථික සිංව්ධපයක් ලබා ග්නප්න පකපසේද් 
ය්නප වත්ම්න පලෝකය මුහු් දී ඇති රාප අභිපයෝගය යි.  ම අභිපයෝගය ජය ගැනීම ුරිත්න 
ෙම්ක් අෙට ෙිනස් හානි වළක්වා ගත් හැි  බව ෙැහැදිලි ව පෙප්න.  (ලුරණු 10) 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

4 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

04. ෙහත් සඳහ්න පේද්ය ි යවා අසා ඇති රශ්පවලට පකි  ිළිතුරු  සෙය්නප. 
   බුරස ිළලිමය ලිංකාපේ නි්ධමා්ය ීම තිබුණු බවට විංශකත්ාගත් සාක ෙැවති මුල් අවධිපේ දී 
ම ලිංකාපේ ද් බුරස්න වහ්නපසේ ගපද්සා සිංපක්ත් ව්නද්පාව ෙැවැති බවට පු්ාවිද්යාත්මක සාක 
පේ. විපශේෂපය්න ම බුරස්ජා්්න වහ්නපසේපේ අසීමිත් බුද් ගු්ය හා රූෙකාය ූහ්ධතිමත් ක්ප 
නි්ධමා්ය්න කළ පපොහැි  යැ’යි විශ්වාස ක්ප ලද් පඅ්වාදීහු බුරස්ජා්්න වහ්නපසේ ව්නද්පා 
සඳහා සිංපක්ත් ඉදිිනෙත් කළ බව සතීමට පුළුවප. සාිංචි, බා්ධහුත් කැටයම්වල බුරස්ජා්්න 
වහ්නපසේ සිංපක්ත්වත් ි මටම සඳහා පයොද්ාපගප ඇති සිංපක්ත් අත්ින්න වජ්රාසපය හා සිනෙුරල් 
ුතවළ, පම්ට මුල් ම ුතගපේ බුරස්න වහ්නපසේ පවනුවට සැද්ැහැවුර්නපේ ව්නද්පාවට ොත්ර වූ 
සිංපක්ත් පද්කක් පලස සලකනු ලැපේ. බුද් රතිමා ්හිත් වජ්රාසපපය්න ුතුර ආසප ් 
නි්ධමා්ය වූ බවට සාක පේ. නිද්සු්න වශපය්න අනු්ාපු් අභයගිින විහා්භූමිපේ ඇති 
ආසප ්ය සහ මඩකලපු දිස්ත්රික්කපේ පුළුුර්ාි පේ ිළහිි  ආසප ්ය ද් ද්ැක්විය හැක. පමම 
ආසප ව්නද්පයට වඩා සිනෙුරල් ව්නද්පය ජපප්රිය වූ බව සතිය හැි  ව්නප්න සිනෙුරල් සිංපක්ත් 
දිවයිප්න විවි ෙළාත් වලි්න ලැබී තිපබප බැවිනි. පම්වා සිනෙුරල් ගල් පලස හඳු්නවනු ලැපේ. 
පමම සිනෙුරල්වල අෂ්ඨමිංගල ලක්ෂ් ඇුරළු මිංගල සිංපක්ත් ්ාශියක් පයොද්ා තිපේ. පමුත් 
වැද්ගත් කා්්ය වනුපේ ඉහත් සඳහ්න සිංපක්ත් ව්නද්පය පමයට සමකාීනප ව ම ත්වරස්ටත් 
විකාශපය වූ බුද් රතිමාවක් පලස පකි  කාලයි ්න ම ශ්රී ලිංකාව ුරළ ඉදිිනෙත් ීම ඇති බවට 
පු්ාවිද්යාත්මක සාක වලි්න ෙැහැදිලි ය. 

 
i) “ සිනෙුරල් ගල් ”පලස පම් පකප්ප සිංපක්ත්වල විපශේෂ ලක්ෂ්ය ුරමක් ද්  
ii) මුල් ුතගපේ දී බුරස්න වහ්නපසේ පවනුවට ව්නද්පාවට ෙත්වූ සිංපක්ත් පද්කක් පම් ක්්නප. 
iii)  “ආසප ්” ද්ැි ය හැි  ස්අාප පද්කක් පම් ක්්නප. 
iv)  අසීමිත් බුරස ගු්ය ිළිතබඳ පඅ්වාදී්නපේ ආකල්ෙය පමහි සඳහ්න ව්නප්න පකපසේ ද්   
v) සාමාපය ජපත්ාව අත්් වඩාත් ජපප්රියත්වයට ෙත් ව්නද්පා සිංපක්ත්ය වූපේ ුරමක් ද්  

       (ලුරණු 2 x 5 = 10) 
 
05. ඔබ රපද්ශපේ “සමගි පුස්ත්කාලය” ට පව සාමාජිකය්න බඳවා ගැනීම පම් දිපවල සරසපේ. ඒ 

ිළිතබඳ පත්ෝුරු  ි හිෙයක් පමපසේ ය.  

 පව සාමාජිකය්න සඳහා “සුහුු  සාමාජික රපේශ ෙත්රයක්” (Smart Membership 

Card) පපොමිපල්. 

 ග්රාම පසේවා සහතිකය අනිවා්ධය යි. 

 මව/ ිළයා/ භා්කු පේ කැමැත්ත් රකාශ ි මටපම් ලිිළය 

 ඇුරළත් ීමපම් ගාස්ුරව ු . 400ි . 

 ිළටත්ට පගප යා හැි  පෙොත් සිංායාව 4 ක් ද්ක්වා ඉහළ ද්මා ඇත්. 

 බඳවා ගැනීපම් කාලය මා්ධුර 20-27 ද්ක්වා පේ. 

 සතිපේ දිපවල ගපද් 9.00 - සවස 4.00 ද්ක්වා විවෘත්ය. 

 පසපසු්ාද්ා/ඉිනද්ා/ පෙෝය දිප/ ්ජපේ නිවාඩු දිපවල පුස්ත්කාලය වසා ඇත්. 
ඉහත් පත්ෝුරු  ඇුරළත් ක්මි්න ජපත්ාව ද්ැනුවත් ි මටම සඳහා සුරසසු අත් ෙත්රිකාවක් ිළිතපයළ 
ක්්නප. 

 පැ ප ොත්  
 

මුළු පලෝකයට ම ත්්ධජපයක් ීම ඇති පකොප්ෝපා පහවත් පකොවිඩ් 19 ප්ෝගය පහේුරපව්න ලක්ෂ 
6 ඉක්මවා පලෝකවාසී ජපත්ාව මිය පගොස් ඇත්. පබොපහෝ විට පම් ත්ත්ත්වයට පහේුර ීම ඇත්පත් 
මහජපයාපේ පපොසැලි ල්ල හා පපොද්ැනුවත්බවයි. පකොපත්ක් ද්ැනුවත් කළ ද් ජපයා 
රමා්වත් අනුූලල බවක් පපොද්ක්වයි. 
 පම් ිළිතබඳව ජපත්ාව ද්ැනුවත් ි මටමට සුරසසු ද්ැ්නීමම් ෙත්රයක් සකස් ක්්නප. ඔබ, පකොළඹ 
දිසාව භා් පසෞාය නවද්ය නිලාමටුරමා/ ුරමිය බව සත්ා ිළිතපයළ ක්්නප. 

(ලුරණු 15) 


