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සිංශ භාාල ශා වාහිතයය

I,II

02

සැකිය යුතුයි


ඳෂමු ක ොටකවහි අං 01 සිට 20 දක්ලා ඇති ප්ර්න සියල්ට ම පිළිතුරු වඳයන්න. 1,11 පිළිතුරු
ඳත්ර ක ට අමුාා ාාර කදන්න.

 ඳශත ලා යල රි  ඇි  ක ොටවට ැ ෂකඳන පිළිතුර කතෝරා යටින් රරක් අි න්න.
01) විභාැය වමත් වූ තම දරුලා දුටු මලකේ හිකවේ මක් පිපුණි.
හිවට මක් ඳ මිණීම
රතා පීඩාලට ඳත්මම

i.
iii

02) නංගී නිතර ම කිඹුල්
i
iii

ඳුළු කශෂන ාල අක් ා ඳ ලසුලා ය.

පුරුද්දට ඇඬීම.
කිඹුකකු කවේ ඇඬීම.

03) „අතු

ඩා කමොර

රමශත් ප්රීතියට ඳත්මම
රතාම දු ට ඳත්මම

ii
Iv.

ෑ ැවා ඇඬීම.
කාොරුලට ඇඬීම.

ii.
Iv.

න්නා ලාකැයි‟ යන ප්රව්තාල පිරුෂට ලඩාත් වීපඳ අ්ථථය ලන්කන්,

ආදායම් මා්ථැ වම්ප්ථාකයන් ම ලවා ැ නීම.
ද ඩි මශන්සියක් දරා රතා සුළු කදයක් ාා ැ නීම.
ල ඩ ට න ති ල ඩක් කිරීම.
රතා පුදුම කදයක් සිදු කිරීම.

i.
ii.
iii.
iv.

04) නිල රදි අක්ර විනයාවය කය ඇ ඇති ඳද කිළිය කතෝරා යටින් රරක් අි න්න.
උඳ රන
ඝණ්ඨාර
ප්රව්තාර
පිලිා

i.
ii.
iii.
iv.

- ඳි නාමය
- පුව්ථ ාය
- ආව්ලාදය
- නි්ච

05) මශාප්රාා අක්රයක් වහිත ලචනය ලන්කන්,
i. විම්ථන
iii ආමන්ත්රා
06) වඤ්ඤ
i

ii. ඳාඨාාල
iv අකික්

අක්ර වහිත ඳද කිළිය කතෝරා යටින් රරක් අි න්න.

ශිඛර , පු්ඳ

iii ෂඳටි , ප්රාාම

ii මුද්රා , ල්ථා
iv අඹර , සුල
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07) ඳශත වශන් ලා යකේ  හිව්ත නට ැ ෂකඳන ලචනය ලන්කන්,
දරුලා දුලන විට ල ටී ...................... හිව තුලා ම ඇඬුකේ ය.
i දා

ii දන

iii ධා

iv ධන.

08) ප්රථම පුරු ්රියා ඳද වමැ කයකදන නාම ඳද ලන්කන්,
i ෂමයා , ඔහු , ඔා
iii ඇය , මම , ඔහු

ii ඔහු , ඇය , ෂමයා
iv ෂමයා , ඔා , ඇය

09) ලයා රාානුකල නිල රදි ලා යය කතෝරන්න.
i ඇත්තු ැව් කඳරෂයි
iii දරුකලෝ ගී ැය යි.

ii තාර ා අශකවේ ාාෂති.
iv කැොවිකයෝ කුඹුරු ක ොටති.

10) * වලළඔ කේැකයන් දුලයි.
* කිකිළී ආශාර කවොයමින් ඇවිදියි.
* වසබඬ ල ේ රව්මත්කත් සිටියි.
රශත ලා යයන්හි රි  ඇි  ව්ත්රී ලිංැ නාම ඳදලට ැ ෂකඳන පුරු ලිංැ නාම ඳද පිළිකලළින් ඇතුෂත්
නිල රදි පිළිතුර ලන්කන්,
i කුකුෂා, කමොනරා, අ්ලයා
iii අ්ලයා, කුකුෂා, කමොනරා

ii කමොනරා, කුකුෂා, අ්ලයා
iv කමොනරා, අ්ලයා, කුකුෂා

11) උක්ත ඳදයට ැ ෂකඳන නිල රදි අනුක්ත ඳදය කය ඇ ඇති ලචන යුැය කතෝරන්න.
i ෂමයා - ෂමයි
iii ෂමයි - ෂමකයක්

ii ෂමයා - ෂමයින්
iv ෂමයි - ෂමයින්

12) ඳශත ලා යකේ  රි  ඇි  ඳද අයත් ්රියා ඳද ල්ථැ අනුපිළිකලළින් කයදුණු ඳද කිළිය කතෝරන්න.
 අක් ා ැඟට කැොව් ව කළිකේ  ගී ැයමින් ඔරු ඳදියි.
i ප්ථල ්රියා , මිශ්ර ්රියා, අලවාන ්රියා
iii ප්ථල ්රියා , අලවාන ්රියා , මිශ්ර ්රියා

ii මිශ්ර ්රියා , ප්ථල ්රියා , අලවාන ්රියා
iv අලවාන ්රියා , මිශ්ර ්රියා , ප්ථල ්රියා

13) මුලින්  ඇ ඇති ඳදයට වමාන අ්ථථය කදන ඳදය, කතෝරා යටින් රරක් අි න්න.
i අශව - ඳලන
ii ව - නිා ර
iii මුහුද - නදිය
iv කී්ථතිය - අඳකී්ථතිය
14) වමාජකේ  සිටින උත්තම මිනිව්සු යශඳත් ්රියාල කයකදති.
කමම ලා යකේ  රි  ඇි  ඳදලට පිළිකලළින් ැ ෂකඳන විරුද්ධා්ථථලත් ඳද යුැය කතෝරන්න.
i අශයඳත් - අධම
ii වම්මාන - අයශඳත්
iii අධම - අශයඳත්
iv උවව් - අයශඳත්
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15) * උදේලට ල ඩ ර  ඇම.
* ආශාර අනුභල කිරීම
* අම්ාරුලන් දිි මත් රන ශඬ ැෑම
රශත වදශන් ්රියාලන්න් මත් භාාකලන් ශ ි න්වූ විට නිල රදි පිළිකලෂ ලන්කන්,
i අත්තම , අඬශ රය , විඳායම
iii අත්තම , විඳායම , අඬශ රය

ii අඬශ රය , විඳායම , අත්තම
iv විඳායම , අඬශ රය , අත්තම

16) ක ොෂ මඩලන කේාලයි
මත පිකරන කේාලයි
කමහි “ක ොෂ මඩලන” කව ශ ි න්වූකේ 
i ක ොෂ ල්ථැ ත න්ඳත් කිරීමයි.
iii ක ොෂ ම ඩීම වශා බිම ව සීමයි.
17) අහිකුණ්ඨි

ii කැොයම් ඳාැන භූමියයි.
iv කැොයම් ඳෑගීමයි.

ජනයා තම ාව් ලශර කව භාවිත

i සිංශ ඳාලි මිශ්ර ාව් ලශරකි.
iii කතළිඟු ාසින් නිඳදලාැත් ාව් ලශරකි.
18) කඩ්මන්ඩ් පීි ව් රදගුරු හිමි විසින් රචනා
i මශා කාෝධිලං වන්නය.
iii වද්ධ්ථමාං ාරය.

රනුකේ ,
ii සිංශ කදමෂ භාා මිශ්ර ාව් ලශරකි.
iv කදමෂ ශා ඳාලි මිශ්ර ාව් ලශරකි.

රන ද ග්රන්ථය,

ii සිි  මි ය ා තිය.
iv වාරා්ථථ වංග්රශය.

 ප්ර්න අං 19-20 දක්ලා ලා යල හිව්ත නට ලඩාත් සුදුසු ඳදය කතෝරන්න.
19) ැව් මලින් ව රසී අං ාර ................................
i කලයි
ii වූශ
iii කලති
iv ලන්කනෝ ය
20) කල්ඛ කයෝ ඳාඨ යන් ද නුලත් ...................
i

ෂා ය

ii

කෂේ ය

iii

රයි

iv

රති
(කුණු 2 X 20 = 40)

II ක ොටව
1 ශා 2 ප්ර්න අනිලා්ථය කේ. 3,4,5,6,7 ප්ර්නලලින් තලත් ප්රන
ලියන්න.

තු ් කතෝරා කැන ප්ර්න ඳශ ට පිළිතුරු

01. ප්රසනාාල ිරුළුලට අදාළ ල ඔබ විසින් පන්ති කාමරවේදී සකසන කළ වපොත් ිරිංච ඇසුරින් පහා සඳහන්
ප්රන ලට ිරිතතුුළ ියයන් .
i.
කඳොත් පිංචට ඔා කයදූ නම කුමක් ද?
(කුණු 02)
ii.
ඔකේ කඳොත් පිංචට ඇතුෂත් ෂ තන්දරලට මුල් වූ ප්රව්තාල පිරුළු වදක් ලියන්න.
(කුණු 02)
iii.
කඳොත් පිංච ව ව් කිරීකම් ඇ කතොරතුරු ාාැත් මූාශ්ර වදක් නම් රන්න.
(කුණු 02)
iv.
කඳොත් පිංච නි්ථමාාය කිරීකම් ඇ කුණු  බුණු නි්ථාාය වදක් ලියන්න.
(කුණු 02)
v.
ඔාකේ නි්ථමාා වංග්රශකයන් ඳන්තිකේ  අකනක් සිසුන්ට  බුණු ප්රකයෝජන
වදක් වශන් රන්න
(කුණු 04)
vi.
කමල නි නි්ථමාායක් කිරීකමන් ඔා ාා ැත් ප්රකයෝජන වදක් ලියන්න.
(කුණු 04)
(මුළු කුණු 16)
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02.ඳශත ද ක්කලන මාතෘ ා ලලින් එක් කතෝරා කැන ලචන 150 ට කනො අඩු ලන කවේ රචනයක් ලියන්න.
1.
2.
3.
4.
5.

අකි ඳි වරය අපිම සුරකිමු.
වරාං ර වඟරජ කතරණුකලෝ.
අකි ඳාවකල් ක්රීඩා උත්වලය දා.
කඳොත් ඳත් කියමකම් අැය.
මුහුදු කලරෂ අසිි ය වින්කදමි.

03.ඳශත ද ක්කලන

(කුණු 14)

විය කියලා අවා ඇති ප්ර්නලට පිළිතුරු ලියන්න.

1. පුන්ව මඩ ල ජකඹන ව අශව
දිලිකශයි මදින් මද තරුමල් න
ලවුකෝ පියඹා යති අඹ උයන
වරැව් ල කටයි වුළුලකින් නින

පිට
ට
සිට
කැට

2. අමුතු ම ශ ඟීමක් කදයි ම සුෂඟ
නල තා පිටිය ාාෂයි පිනි කඳොදට
කඳොඩි දුල කවොයා කන ශාලා ඳනින
ඇය නිදියන ා වින් මම ද වතුටු

ශ ීප
කතීප
පිීප
කලීප

1.
2.
3.
4.
5.

රශත ඳදය කඳළින් ශඟලන ාය කුමක්ද?
ලවුකෝ පියඹා යන්කන් ක ොහි සිටද?
තා පිටිය ාාෂන්කන් කුමක් නිවාද?
කදලන විකේ  වශන් විකේා ඳද කද ක් ලියන්න.
ඳශත වශන් ඳදලට අ්ථථ ලියන්න.
I.
මඬ ................................. 2. න ......................

(කුණු 2 X 5 = 10)

04.සිංශ භාාල ශා වාහිතයය වමව්ත ං ා ථි තරැකයන් ප්රථම ව්ථානය  ූ  ඔකේ ඳාවකල් මිතුකරකුට /
මිතුි ය ට ආශී්ථලාද කිරීම වශා සුා ඳ තුම් ඳතක් නි්ථමාාය රන්න.
න තකශොත්
ඔා ඳාවකන් ගිය අධයාඳන චාි  ාල පිළිා කතොරතුරු දන්ලා කලනත් ඳාව සිටින මිතුි ය ට ලිපියක්
ලියන්න.
(කුණු 10)
05.කඳෂ කඳොත ඇසුි න් ඳශත ද ක්කලන ප්ර්නලට පිළිතුරු ලියන්න.
“ඇයි, රතින්, ැ කලන විදියක් ඔා ම ල්ඳනා කනො රන්කන්? ”
i.
රශත ප්ර ාය කෂේ වුරුන් ද?
ii.
කකවේ ඳ ලසුකේ ා ශටද ?
iii. කමම ප්ර ාය ෂ අයට සිදු වූ රදරය කුමක්ද ?
iv.
කමය උපුටා ැත් ඳාඩකම් නම ලියන්න.
v.
කය අයත් ලන්කන් කුමන තා විකේය ට ද ?
06 “මල්න් ,ඔය ක ොෂ මුත්තා කැොයම් ‘වාත්තු’ ක විකටන් තට්ටු
i.
කමම ප්ර ාය කෂේ වුරුන් ද?
ii.
කකවේ ඳ ලසුකේ ා ශටද ?
iii. කැොයම් ‘වාත්තු’ යන්කනහි අදශව කුමක් ද?
iv.
කමම ක ොටව ඇතුෂත් ඳාඩකම් නම කුමක් ද?
v.
කමම ඳාඩකමන් කුමන ලෘත්තියක් ැ න කියකේ ද?

(කුණු 2 X 5 = 10)
ර ැමන රක්මන් රන්න. ”

(කුණු 2 X 5 = 10)
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07.ඳශත කේදය කියලා අවා ඇති ප්ර්න ලට පිළිතුරු වඳයන්න.
ජය පිළිා සුප්ර ට නියමයන් කවොයා ැත් මශා විදයාඥ ආ ආකිමිඩීව් සිසිලි දූඳකත් වයිරකියුව්
නැරකේ  උඳත  බුකේ ්රි.ප. තුන්ල නි සියලකවහි ය. යුද කවොල්දාදුකලකුකේ ප්රශාරය ට ක්ල ඔහු මිය ගිකේ 
්රි.ප. 212  ඇ ය යි කියනු  කේ. ්රි.ප. තුන්ල නි සියලව රී ං ාකේ වංව් ෘති විිලය ආරම්භය සිදු වූ
ල ලානුලයි. ආ්ථයයන් ං ාලට ඳ මිා ජනඳද පිහිටුලා ැ නීකමන් අනතුරුල මිහිඳු මශ රශතන් ලශන්කවේ
ක්දිලට ල ඩම කිරීකමනි, කම් රට වංව් ෘති විිලයට මැ ඳෑදුකණ්, මහින්දාැමනය නිවා අනුරාධපුරකේ 
ඳමාක් කනොල වමව්ත දිලයිකන් ම නල පිබි ඇමක් ඇති විය. මහින්දාැමනය සිදුලන විටත් ක්ල සියන් ජ
්ථමාන්ත පිළිා ද නුම ාා සිටි ාලට වාධ අනුරාධපුරකයන්  කේ. ද න් ාවලක්කුම යන නමින්
ශ ි න්කලන අභය ල ල ාලන ද්කද් මහින්දාැමනයට කඳර ය. කහි නි්ථමාතෘලරයා වූකේ  ඳණ්ඩු ාභය
රජතුමාය. ද න් ල ේ ා ි  රාජයය යන විරුද නාමකයන් ශ ි න්කලන රජරට ාි න ද ප්රථම ල ල කව කමය
ව කිය ශ කිය.
1.
2.
3.
4.

ආකිමිඩීව් මශා විදයාඥ ආයාකේ නල කවොයා ැ නීම නම් රන්න.
ඔහු උඳත ද නැරය කුමක් ද?
රී ං ාකේ වංව් ෘති විිලකේ  ආරම්භය සිදු වූකේ  කිනම් සියලව ද?
මහින්දාැමනය සිදුලන විට ක් ල සියන් ජ ්ථමාන්තය පිළිා ද නුම ාා සිටි ාලට වාධ යක්
වශන් රන්න.
5. රජරට ශ ි න්කලන විරුද නාමය ලියන්න.

(කුණු 2 X 5 = 10)
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