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පිළිතුරු පත්රය 

11 ශ්රේණිය 

ශ්ෙවන බස - සිංහල I ශ් ොටස 

01. (2)    11. (3)    21. (2)    31. (3)  

02. (1)    12. (1)    22. (3)    32. (2)  

03. (4)    13. (2)    23. (3)    33. (3)  

04. (3)    14. (3)    24. (2)    34. (1)  

05. (1)    15. (2)    25. (3)    35. (3)  

06. (1)    16. (3)    26. (1)    36. (4)  

07. (2)    17. (3)    27. (2)    37. (4)  

08. (3)    18. (3)    28. (3)    38. (1)  

09. (4)    19. (2)    29. (3)    39. (4)  

10. (2)    20. (4)    30. (2)    40. (1)  

 

ශ්ෙවන බස - සිංහල II ශ් ොටස 

 
01. දී ඇති මාර්ගෝප්ේශ ආශ්රය  ර  ගිමින්  මාෘකරාට  දාාවට රුණු  දිරිපප්  රීමම  ්දා ්ට්  

කිීමම  ආ ම්භය  හා දටසානය   දක්ෂ  විනයාසය   ්ක්ෘ ආරයාෘ ගපවම ම සපවකිලව  ්ගන වකුු  

වබා දීම. 

 

02.  

i. ්ක්ෘ ආඛ්යාෘ ගපවම ම.  

ii. ටාරයය ර දටම ටනන 4ක් තිීමම. 

iii. රූපය   දාාළට ටාරය ිවීමම. 

iv. දක්ෂ  විනයාසය . 
 
 

03.   

1. භාෂාට. 

2. දාහස් ප්රරාශ කිීමම ්හෝ දටශය ්ේ වබා ගපීමම. 

3. සං්ක්ෘ  සංඥා  මුද්රා  ත්ර ය න වටාින්  ්ාරක්. 
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4.  
i. නළාට හපඩීමම ෘහනම්. 

ii. දුම් ීම්ම්  ටළකි් න. 

iii. පාටහ්  ගවටා ඇතුළුට් න. 

iv. රා් ෘා ටපසිකිිවය කි. 

ය න වටාින්  එරක්. 

5. සංඥා භාවිෘය . 

 
04.   

1. ශ්රී වංරාට. ( සිිපවර ) 

2. සුණ පස  රව  ටපසි  ිනණිරප   මුතුරප . 

3. එඩිෘ රම හා රම්මපිව ්නාීමම. 

4. ම්ේ සිිපවර ෘ ම් සු පු ය ක් ්වා්ේ ්ටිම්  නපති බට 

 

ශ්ෙවන බස - සිංහල III ශ් ොටස 

05.   

ය ට් නා්ේ ිවපිනය / ිරනය  

වබ් නා්ේ ිවපිනය  

ආම් රණය  

මාෘකරාට 

ද් ෘරගෘය  ( ිරනය   ්ේවාට  රපඳවිය  යුතු දය   ්ගන ආ යුතු ්පර ණ ආිරය  ඇතුළ්  ර ් න ) 

දටසානය  ( නම  ද් සන ) 

 
නපෘ්හා්   
 
පපටප් ්ටන ්් සටය  

පපටප් ්ටන ්ේවාට  ිරනය   ස්ථානය  

ප්රධාාන දමු් ෘා 

සංවිධාානය  ර ් නා ය න රුණු  ඇතුළ්  ර  තිීමම. 

 
06.   

1. දපි ය ාව දභය  භූිනය  නප ඹු්ටමු. 

2. ද්ේ    වස්සන ිරටිනනකි./ දුපෘකි. 

3. සම්  11 ටන ්ශ්ර්ණි්ඉ ද්ගන ගිමින. 

4. ඔ්ේ ග්ම් නම කුමක්ා? 

5. මම පිපගණර පාඨමාවාට ද්ගන ගිමින. 

නපෘ්හා්   

වබා දී ඇති ්ාබස් මාෘකරාට  දාාවට හා රුණු  ටව  ගපව්පන සංටාාය  දිරිපප්  කිීමම. 


