වබරගමුල යෂාත් අධ්යාය

Set A
1

කදයාර්තක්ප්නුරල
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இரண்டாம் தவணணப் பரீட்ணச

07 ඳරේණිය
தரம் 07
Grade0 7

2018

First Term Test 2017

සංහ භාෂාල හා සාහිත්යය

1

Sinhala Language And Literature

1

පැය ඳෙකයි

Two Hour

1ක ොටව
*සියලුම ප්රන

ලට ිළිතුරු  වයය්න

යශත ලැකිල ඇති ු ඪි ලට යටි්න ඉරක් අඳි්න
01 තම්න ඒ කවොර ම ිළිතබඳ අඳ ෝ සංසාරයක් ක ොද්න ා බල ිළයසිරි කීකේය
02 කශේරත් ශාමි කුකුළා අතින් අරඳෙන කශේ ට ගිය බල සියකදෝරිවන යලවා සිටිකේ ය
ලරශ ට ිළටි්න දී ඇති ලච ය කලනුලට කයදිය ශැකි ලච
ලච ය කතෝරා යටි්න ඉරක් අඳි්න
03 දත්(ද්නත, චූර්ණ, දව්න, දෂ)
04 මුහුද (වමුදුර, වයුර ු ල්න, සිඳු)
05 සිිංශ අක්ෂර මාාකේ ලයඤ්නන
i. 18 කි

ii. 40 කි

අක්ෂර ගණ ,

iii. 42කි

iv. 36 කි

යශත වඳශ්න ප්රවනතාල ිළු ු  ව්පූරර්ණ
06

ඩි ගුට

07

රියට

ර්න
ලකගයි

ලකගයි

යශත වඳශ ්න යදල අනුක්ත යද ලිය්න
i. කතොිළ

ii. කතෝ

ුර ක් ලරශ

ුරෂ ඇත ක ොගැෂකය

ප්රථමම ුරු යට අයත්

ාම යද කද ක් ක ොුවල ුරිත්න කතෝරා ලිය්න

මම, අය, අ්පබු ලා
නුඹ, කතෝ, ෂමයි
මා, කතොිළ
09
10
11 සිිංශ අක්ෂර මාාකේ වඤ්නඤ්

අක්ෂර කයදුු  ලච

i.

කද ක් ලිය්න

ii.

නිලැරදි අක්ෂර ින යාවය වත ත ලච ය කතෝරා යටි්න ඉරක් අඳි්න
12 ිනශිනඨ, ිනශිවනට, ිනශිනට
13

නිනට,

ණිනඨ,

නිනඨ

මත් භාාල ඇසුරි්න යශත වඳශ්න යදල ලයලශාර භාාල ලිය්න
14 රවකබෝය
15 රුර ගඟු
16 යශත ලගුකලත  වඳශ්න ත වනතැ්න ලට සුදුසු යද කයොදා ලගුල ව්පූරර්ණ
ඒ

ලච

බහු ලච

උදැල්

i. ……………………………

ii. ……………………………..

ක ොක්කු

iii. ……………………………

කදොරලල්

දු ලා

iv…………………………….

යශත ඉරි ඇඳියද

ර්න

ලර ලර්ගයට අයත්දැයි දී ඇති ිළිතුරු  අතරි්න කතෝරා ඉරක් අඳි්න

17 දැරිය නිලවට යැමිණ දිලා ආශාරය ග්නනී ය
i. ූරර්ල ක්රියා

ii. මිශ්ර ක්රියා

18 දු ලා ශඩමි්න මල කවොයා යයි

iii. ිනධි ක්රියා

iv. ආශීර්ලාද ක්රියා

i. ූරර්ල ක්රියා

ii. මිශ්ර ක්රියා

iii. ප්රකයෝනය ක්රියා

iv. ආශීර්ලාද ක්රියා

සුදුසු ක්රියා යද ලරශ්න ුරිත්න කතෝරා ත වනතැ්න ුරරල්න
19 මිනිවනසු

ැෑ එිත ( රයි /

රති )

20 ගුු ුරමිය දු ල්නට ඔලද්න (දු්න ා ශ /දු්න ා ය )
(කුු  2x20=40)

ii ක ොටව
යෂමු ල

ප්රන ය, කදල

ප්රන ය ශා තලත් ප්රන

01 සිිංශ ිනය වඳශා ඔබ නිර්මාණය
වයය්න
i. කයොත් ිළිංචක් ව වන

කෂේ කුම

ුර

ට ිළිතුරු  වයය්න

ෂ කයොත් ිළිංචක් ඇසුරි්න යශත ප්රන

මාතෘ ාලක් ගැ ද?

(කුු  02)

ii. ඔබ ඒ වඳශා කයොදාගත් ව්පයත් කමො ලා ද?
iii. ඔබ ඒ වඳශා උයකදවන බාගත් තිකදක ක්

ලට ිළිතුරු 

(කුු  02)
්ප

ර්න

(කුු  03)

iv. කමම ක්රියා ාර ම සිදු කිමේක්පදී ඔබ මුහුණ දු්න ගැටු  04 ක් ලිය්න

(කුු  04)

v. කයොත් ිළිංච නිර්මාණය කිමේක්පදී ඔබ බාගත් ප්රකයෝන

(කුු  04)

02 ක් ලිය්න

(කුු  15)
02 යශත වඳශ්න මාතෘ ා ලලි්න එ ක් කතෝරාකග
ලිය්න
i. සුමිුරු  යරිවරය සුරකිමු නිරුරු 
ii. මා යවල් ගිය යෂමු දි ය
iii. මා වම කයකු ්ප
iv. මකග මේ බිම මට අකේ ය
v. අති ූරනය ලැලිිනට වරණිං ර වරරන ත මියාණ්න

ලච

150

ට ක ොඅඩු රච යක්

(කුු  15)
03 යශත වඳශ්න ප්ර ාය ඇසුරි්න අවා ඇති ප්රන ලට ිළිතුරු  වයය්න
“ුරකත් අ්පමාකග්න යුරර ඉල්ා කග එ්න ”
i. කමම ප්ර ාය කෂේ ුදද?
ii. කමම ප්ර ාය ඇුරෂත් යාඩක්ප ම කුමක් ද?
iii. කමම යාඩමි්න ිනවනතර ල්නක්න කුමක් ද?
iv. කමත  ඉරි ඇඳි යදකේ අර්ථමය ලිය්න
v. කමම ප්ර ාකේ වඳශ්න ිනරාම කුු  ්ප ර්න

(කුු  10)
04 ඔබ යාවකල් යැලති ලාර්ෂි ිනිනධ් ප්රවිංගකේ කතොරුරු  වඳශ්න රමි්න කල ත්
යාව ට ගිය ඔකේ මිුරරිය / මිුරකරකු කලත යැකල ලිිළය ලිය්න
(කුු  10)
05 ලර් අලවා කදවැ්පබර් නිලාඩුකල්න යසු ල ලවකර් යාවට යැමිණි ිනට ඔබට ශමුල
ඔකේ කශොඳම මිුරරා / මිුරරිය වමග ඇතිල ක ටි විංලාදයක් ලිය්න
(කුු  10)

06 යශත දැක්කල කේදය කියලා අවා ඇති ප්රන ලට ිළිතුරු  ලිය්න
ශාලත ප්රකශකේ 1897 කදවැ්පබර් 27 දි මිත දු කුසූරිය එච් දිකයෝකගෝ පීරිවන මශතා වශ
මිත දු කුසූරිය ඒ ක්කල්රා මශත්මියට දාල එච්ම්නඩ් පීරිවන කුමු  උයත ැබීය කමරට ඉිංග්රීසි යා
වමකේ උය්න එඩ්ම්නඩ් පීරිවන කුමු  ප්රාථමමි අධ්යාය ය ැබකේ ශාලත ා්නත මරියා ඉිංග්රීසි
යාවක්න ය ශවීතියි අධ්යාය ය ැබුකේ ක ොෂඹ ා්නත කනෝප් ිනදුශක්න ය 1921 ලර්කේ දී
කයර ූරන ුරහුු ල ැබීම වඳශා කබොරැල්කල් ිළත ටි ා්නත බර් ාඩ් කදේ වත් වට ඇුරු  ිනය
1924 දී කදේ වක් ශකල් අධ්යාය ය ශමාර ක ොට එත දී ම අති උත්තම අ්නකතෝනි කුකර් ක ොෂඹ
අගරද ගුු ුරමාකග්න නිර්ම මරියනි ාර් ිළයුරමකු කව ූරනත්ලය ැබ එඩ්ම්නඩ් පීරිවන ිළය ම
ලය්න ප්ර ට ිනය බා ිනකයත  සිට ම කයොත යතට අලු්ප ෂ කමුරමා ඉගනීකමත  සූරකයක් ිනය ිනසි
ශතර යැයම ා වටශ
ට අනුල ලැඩ කෂේ ය
i. කමම කේදකේ වඳශ්න සුිනකේෂී චරිතය ්ප ර්න
ii. එුරම්න උය්න ග්ප ප්රකශය කුමක් ද?
iii. එුරම්න අධ්යාය ය ැබ යාවල් ්ප ර්න
iv. එුරම්න ූරනත්ලය බා ග්නක්න ුදු ්න අති්න ද?
v. එුරම්නකේ චරිතකය්න බා ගත ශැකි ජීිනත ආදර් 02 ක් ලිය්න
(කුු 10)

